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 البِئت السكمُت كساءة طىطُىمفاهمُت

 * Baatman Abdelkader باعثمان عبد اللادز: هالب الدهخىزاه

 اإلالدمت:

اا أحـــل الىـــهاا البـــا مج مـــه أك نتتهـــ٢ ن ـــا ٱايـــ  يــــ  التحـــ وا تالت٥ بــــ  ت١ت

يثتـــم الن٭ا٨يـــ  تنٌٝ نتـــم  تهـــ ا ،  ٌــــيالاجتها٠يـــ  تالل ٘بي١تـــم تن٭ ناوـــم توٰ 

وـٌ  نـَ وـاى الٙبي١ـ  تالـننَ نـَ  بـ  ال ك ي١ت يـ  ت  إلا٩  م التٙ   تالت٥يتـيي

وــــإلك   ــــ   تـــــ ت  وــــل م نته ٠ــــ  نــــَ ال١ انــــم التـــــيج ــــ  تنــــَ ج ــــ  أ ــــ   ي

ألاواوــــــي   ٌـــــــ البت  اا ٠لــــــ  الٍىــــــي  الاجتهــــــا هيـــــــ  الت٥ت  جهلــــــ  نــــــَ التحــــــ وا

ننـــم: التٙـــ   ال٩ٲـــ ك  ال حـــلاا تهفتلـــ٪ أي ا٠ ـــا تــــ تألاًىـــا٫ ال٩ ٠يـــ  تح

تالت٭لم ال١لمي ال ك يٍـ ل  ال١ـالو مـه نفتلـ٪ اإلاتـاوا  اِـ  نـا ت١لـٮ ن  ـا 

ج يـــــ  ج١لــــ  ال١ــــالو ٰ٭  ــــ  ٥ِ تـــــ ج اليـــــ  تالتٲٌ ل جيــــا تالاوّــــاوا، هــــ   ألا 

انةزجـ  ٨ه ـا  تح لتم نَ تيئتـم ال ا١٬يـ  تاغر٥ ا٨يـ    ـ  تافـ  ا٨ة أـي   ٬هيـ 

٭ا٨ــــاا تال٭ــــيو تأل٥يــــ  ٨ه ــــا اغصــــلتل تاإلاىــــا٨اا تأِــــبح  نــــ  ا للبــــاحن ى الن

اغص  ـــ  توـــ ٠  الت اِـــم تالاي٩تـــا  ٠لـــ  ال١ـــالو نـــَ ج ـــ  ت  يــــ  الت١ب تــــ  ٠ـــَ نٌا

 ل٠ــــاج الا ــــلتل جيا تـــــ وــــ ٬ا للهإوىــــاا تالٍــــ  ٳاا تحت  اغرها٠ــــاات  ألا٨ــــ ال

وبحـــن ٠ـــَ   تــــياهيـــٴ ٠ـــَ ألايٝهـــ  تالـــلتٵ ال، ٠ـــَ ال١لـــو تاإلا١ ٨ـــ  البـــاحن ىت 

ها يـــ  الــل٨اٟ ٠ــَ ن٭ نا  ــا تالــتحٲو مــه جهاهت  لٍٍــ  وياوــا  ا يـــ  أوــاليا الت  

 اِـ  مـه اغرايـا ت  إلاا لل١الو الا٨ة اض ي نَ أ ا  ٠له ا تأن  ا مه جهي٢ اغر ايا

الاجتهـــا ه .. تنـــَ نـــا وـــيٮ تل ـــل٧ وثيـــاى الٙبي١ـــ  اإلا٩اهيهيـــ  للبافـــ  ال ٬هيـــ  

                                                 
 تا٠نهاى ٠بل ال٭ال : ٘الا لٰت  ا  وفّْ ٠لو ؤلاجتهاٟ وٌٝيو ت٠هم، جان١  بٍا  . *
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ـٟ  تأهو أ ا ها الاجتها٠يـ  ٠لـ  الٍىـ ي  الاجتهـا ه ا و  ٌـا البحـن مـه هـ ا اإلأ 

 : وٲنيا ٨ه ا ٠ل  ال١ٌاِ  التالي ا تـ نَ   ٵ ه   ال  ٬  البحني  ال

  ن٩  م الباف  ال ٬هي. 

 ٩اهيو اإلا وبٙ  تالباف  ال ٬هي أهو اإلا. 

  ال١الو الا٨ة اض ي نَ   ٵ الة اث الٌٝ ك. 

  أهو آلا ا  الاجتها٠ي  للباف  ال ٬هي. 

 البِئت السكمُت:مفهىم 

اغرــان٢ ت ا ــا نته ٠ــ  ال١ٌاِــ  الٙبي١يــ   يـــ ٠ ٨ ــا نمرــو اإلا١ا لغــتالبافــ  

ــــــــٌٙا٠ي  ال وحــــــــيٚ تالًىــــــــاى تاغصيــــــــ اى تالٌبــــــــاا تتٍــــــــٳم نحيٙــــــــم  تـــــــــ تالِا

الٙبيعــه
1

تالٍــبٲ  ال ٬هيــ  ، .أنــا ال ٬هيــ  ٨ســي اوــو نإيــن نٍىــ     ــ  الــ ٬و 

ت١تهل ٠ل  ل٥  ألا ٬ام تـ أك ٌبٲ  الاوّاوا اإلاتٙ  ج تال
2
. 

تالبافــــــــ  ال ٬هيــــــــ  قــــــــه  لــــــــٴ اإلاحــــــــيٚ ال ٬مــــــــي الــــــــ ك ي١تهــــــــل ٠لــــــــ  ٌــــــــبٲ  

 ..هايـ  الاوّاوا اإلاتٙ  ج اإلا وبٙ  ت ج نج حاو   ته او٪ ت٤

 لــــــــــٴ ال٩ٕــــــــــاى الا٨ة اضــــــــــ ي اإلا١تهــــــــــل ٠لــــــــــ  اإلا ا٬ــــــــــ٢   ـ٨ ــــــــــاؿــــــــــوالخا أنــــــــــا 

بٳاا الت اِم الاجتها ه تاليـيالاليٲة ت تىـتفلم مـه  لا ج  تــ نتياا البـ    ٌت

  وـــ اى يــــيًٍـــا٘اا نىـــتفلن  توـــاوم الاوّـــاٵ تالاية يـــ  تألاج ـــنج الاليٲة ت

ٱــــــاى  ــــــبْ أت نإوىـــــــ  تهفتلــــــ٪ أي ا٠ ـــــــا تمــــــه جهيــــــ٢ اإلاتـــــــاوا نــــــَ اجـــــــم 

 ولبي   ٤با  و تو جه  ا نَ   ٵ نل٩اا الا وباٗ تسر ا الٍٍاٗ.ت  وٌٝيه ا

                                                 
  اغران٢ يـ اإلا١ا نمرو -1

HTTPS://ALMAANY.COM/AR/DICT/AR-AR/%D8%A8%/D9%8A%D8%A6%D8%A9 

 . الىاتٮ اإلا ٢٬ اإلامرو ي٩ي -2

https://almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%25/D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%25/D9%8A%D8%A6%D8%A9
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ىي   ٠ل  أيم: "٨ٕـاى الت اِـم أليٝه  ال١الو (ANSSI)تت١ ٨م ال ٱال  ال٩ً 

اإلا١اغر آلاليـــــ  لله١ٙيـــــاا  اإلاٍـــــٳم نـــــَ  ـــــ ٵ الـــــ دٚ البي ـــــي ال١ـــــالمي إلا١ـــــلاا

نتهــــــٟ  ٌـــــــبٳاا  بــــــــ  ت يــــــم: ي١ت عبـــــــد اللــــــادز مدمـــــــد فهمــــــي، تي١ ٨ــــــم"ال ٬هيــــــ 

اغصاوــ   مــه ال١ــالو، تٱــم نــا وــ وبٚ تــم نــَ أج ــنج تٍــهم ال١ل ــل نــَ ٌــبٳاا 

توـــــــتحٲو ٨يـــــــم هـــــــ   الٍـــــــبٳاا. تهـــــــ  و  ٭تّـــــــ  ٠لـــــــ  ٌـــــــبٲ  الاية يـــــــ  ٨٭ـــــــٚ، 

 تــــ يٍـــهم ٱـــم ٌـــبٳاا اغصاوـــ   ال يــــ تاغصاوـــ   ألا ـــ  ، ٨ال٩ٕـــاى ؤلالٲة ت

ت ــــــا اغصي  ــــــ   ًٍــــــاٗ الــــــلتٵ تنإوىــــــا  ا تن ا٨٭ ــــــا تٱــــــم نــــــا  ت١لــــــٮ تباف  ـــــــ  ول

 يـيتال١ىٲ   ، تمه ال٭ٙا٠اا اإلال
1
. 

 خـاتف البِئت السكمُت: 

وه زها ي ٰ  ن  ا نا  له تـ للباف  ال ٬هي  نته ٠  نَ اغبّاوْ ال
2
: 

اج تــيم أت احهـاهٌاٯ ٤ٓ  نٍـة ٯ تـ ى ألا٠ٕـاى، ٬ـل  ٳـ ى نّـ ص  أت اهت

ويتهـاه و   ـ  اإلاتتهـ٢ أت ًٍا٘ا ن١يٌا، ت ٳ ى ه ا ال٥ـٓ  هـ  الـلا٢٨ ال وا ـ ي 

الا٨ة أـــــي ،  ٌفـــــٗ  ألا٠ٕـــــاى مـــــه نٍـــــا ٱاا ًٍـــــٙ  تنتٲـــــ  ج ٤البـــــا نـــــا وٳـــــ ى 

 .و٩ا٠ ا نٲن٩  ت٠ ٬اا اجتها٠ي 

هٌــاٯ حــ ا  نٍــة ٯ تــ ى ألا٠ٕــاى، وحٲهــم نته ٠ــ  نــَ اللــ او  تألايٝهــ  

  لةزن ى ل ا. تـ ال

                                                 
 ن اج ت ـا، توـبم ت ّاوّـ ا ن٩  ن ـا مـه ل اوـ  :يــ ؤلالٲة ت ال٩ٕـاى ح ت  ال احل: ٠بل حيل  ِاغح -1

 .7ُ ،2021ألاتوٚ، الٍ ٫  جان١  تال١ل م، آلالا  ٱلي  الىياوي  ال١ل م مه تـيـ ناجى  وال 

 .106ُ ،٬3ىٌٙيٌ   ،جان١ تاغص   للهٙالب ى تا٬عه ن   .. الا٨ة أي  اإلاتته١اا ناك: ن ت  -2



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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تيـ  و، تهٌـاٯ ت ـه و ا٨  اإلا١ل ناا تاغبلن ، تالل٠و اإلا١ٌ  لأل٠ٕاى ٨يهـا 

ـــة اٯ مـــه  .تحـــلتل ال١ٕـــ   ، ته  ـــ  اغرها٠ـــ  لا ـــم أك نتتهـــ٢ ا٨ة اضـــ ي الٌا

  .تو ٱ وا اإلاتب١ بـ   ٘ا  تاحل نَ الت٭اليل الاجتها٠ي  تالل٥  تال

لٳـــــــــم نتتهـــــــــ٢ ا٨ة اضـــــــــ ي تٌـــــــــاى اجتهـــــــــا ه، ٨األ٠ٕـــــــــاى ل ـــــــــو ألتا  نفتل٩ـــــــــ ، 

ىــه١  تؤلايتــاماا ت  للتـــيتوــل جاا تنٳايــاا اجتها٠يــ   حّــم ٠له ــا ال٩ــ ل ي

 .ل ٌة اٯ مه نتته٢ ا٨ة ض ي لتى آ   ال٩ٲ    تالن٭ا٨ي ، ن٢ تج ل ن١ا

 أهم اإلافاهُم اإلاسجبوت بالبِئت السكمُت:

نــَ اإلا٩ـــاهيو  يــــ   ى ن٩ ــ م البافــ  ال ٬هيـــ  أت الا٨ة أــي  ا وبٙـــ  ن١ــم الٲن

م اإلا١ىـف مــه ب١ٕـ ا توتايبـم مــه ب١ٕـ ا ألا ــ  تـــ تاإلاّـٙ صاا ألا ـ   ال  ،تٍـاٰ 

نها ٬ل  ت١م ال٩  ٮ تي  ا ١ِا ٠ل  الباحن ى تالٙلب  توـٍتٙ ٫   ـ  ب١ٕـ ا 

٨يها له
1
: 

هـــ  ٠بـــا ج ٠ـــَ نته ٠ـــ  نـــَ اإلاىـــتفلن ى : يــــ ال١ـــالو الا٨ة اضـــ ي أت الالٲة ت

 تىـــلتى  بّـــياا ا٨ة أـــي  ٔـــهَ تافـــ   ٌاويـــ  أت   يـــ  ألاب١ـــال ي١تهـــلتى 

 ألا ــــــــــباُ  دي  ٱ وــــــــــيل  للتفا٘ــــــــــا تالت اِــــــــــم نــــــــــ٠٢لـــــــــ  اإلاحاٱــــــــــاج اغصاوــــــــــ

تيىــمف تاو٨ة اضـ ي يٝـ ا لٳــ ى ، آلا ـ  َ اإلا جـ ل َ مــه هـ ا ال١ـالو الا٨ة أـ ى

جهيــ٢ نٳ ياوــم نــَ أ ــباُ تدافــ  تتوــاوم و اِــم ا٨ة أــي  تلاىــ  تا١٬يــ  

ى ٠يبــــ ل  تيٍــــي٢ اوــــتفلام ال١ــــالو الا٨ة اضــــ ي ٠ــــالج مــــه ال١ــــا  و٭هــــْ التا  ا

ـــ  ال١ـــاَ تبافـــ  تــــيتهـــ ا ال١ـــالو الا٨ة اضـــ ي   ،الاية يـــ  بــــ  ٠   إلاىـــتفلنيم ٨ِ 

                                                 
 حالـــ  ل اوـــ  :الا٬تّـــال   تآ ا هـــا  يــــيابـ  الىا  يــــيؤلالٲة ت الهرهـــاا تاي٭ــــا:نفا٘  الل ــــَ ٠لــــو -1

 للتفٙــــــــيٚ ال١ بــــــــ  اإلا١ ــــــــل وٌه  ــــــــ  ل اوــــــــاا ولىــــــــل  ،63 اغبليجه،ال١ــــــــلل الت١ــــــــاتى  نتلــــــــي لتٵ 

  .12،13ُ ،2019تالٳ   ،



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

12 

نج اغبيــــاٵ نــــ٢ ـح٭ي٭ــــ  تبٍــــٳم أل٫ مــــه هــــ ا ال١ــــالو  هتــــ    يــــ  ألاب١ــــال ٰ ا ــــا

 . ال ا٢٬ بٍٳم ٠هيٮ

 لـــــٴ ، هــــ  نّــــٙ ح  ٙلـــــٮ ٠لــــ  ٠ــــالو الٲهبيــــ و  :تهـــــُابـس الفلــــاءاث الظِ

اغصاوـــــــ   ٠لـــــــ  نىـــــــت   ال١ـــــــالو، ال١ـــــــالو الـــــــ ك وتتهـــــــ٢ تـــــــم جهيـــــــ٢ ٌـــــــبٳاا 

نــَ  ــ ٵ ، دٚ ولــٴ ألاج ــنج تب١ٕــ ا الــب١ٖ ـــ  هــ  الــ ك  يـــ ابـ  ٨ال٩ٕــاى الىا

ت اوــٙ   لــٴ الاوّــاٵ و٭ــ م ألاج ــنج تالت اِــم ،  لــٮ يــٟ  نــَ الاوّــاٵ تي  ــا

ٰهــــا  ٌـــــ ٰن ٠لــــ  اغرايــــا الت٭ ـــــ  نــــ٢ ب١ٕــــ ا الــــب١ٖ بى وــــ ، تهــــ ا الت١  ــــ٪ 

 .يـ ابـ  ي٩٥م ال١انم الثٍ ك، تال ك ي١ل جنىا أواويا مه ٨ و ال٩ٕاى الىا

تؤلايــــ ا  تاغصها ـــ  لــــٌٝو   ــــ  ان  التح دـــــ  أج ـــنج ت  ٌـــــ تي١ :هــــيابـس ألامـــً الظِ

ان  نـــــــَ ٱـــــــم الت ل ـــــــلاا الٌاوتـــــــ  ٠ـــــــَ ال٩ٕـــــــاىاا بــــــــ  اإلا١ل نـــــــاا تنحتـــــــ   ال

 .1  و اى نَ أ باِ ت جها٠اا أت لتٵ يـيابـ  الىا

 لــٴ اإلاتتهــ٢ ال٭ــاوو ٠لــ  اإلا١ل نــ  تالــ ك لــاي  ٌـــ تي١ :مجخمــع اإلاعلىمــاث

  تالبافــــ  ال ٬هيــــ  يـــــين ج٥ امــــه تي١تهــــل ٠لــــ  توــــاوم الت اِــــم الالٲة تـلــــم حيــــ

ن ١٬ــا لــم، ٰهــا أيــم  حتــ ك ٠لــ  ٰــو هاوــم نــَ اإلا١ل نــاا ت ــتحٲو مــه نّــال ها 

تي  وــي اِـ  ؤلاوة اتاوتاها  ا تا٠تبا ها ٬ ج و٢ٌّ ال٩ا ٫ مه جهيـ٢ اإلاتـاوا 

 ن  ا.

قه نته ٠  ألا٨ ال ال  َ للي و ٠ ٬اا ل٥ٓ  ن١ـ ى  :ألاطسة الافتراكُت

أت أ٤ــ آ نتٌ ٠ــ  نــَ حيــن الاهتهــام تالن٭ــ  تاإلات اجــل ١ٌل  نفتلــ٪ توــاوم 

الاوّـــاٵ، لتّـــم هــــ   ال١ ٬ـــ    ــــ  ل جـــ  ٠ــــلم ال٭ـــل ج ٠لــــ  الاوـــت٥ٌاى ٠ــــ  و، 

١يــــ  أت ال٭ اتيــــ . ٰهــــا  ٳ يــــ ى ن١ ــــو تو٩ٕــــيل و ٠لــــ  ٠ ٬ــــاا الّــــلا٬  ال ا٬

                                                 
 26، 2021ُ، الته  م تالتٌهي ، نا ه العاإلاي هـيابـس الظِالتهدًد لى ى: يـيو ن    تآ    وـي -1
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اغص٭ي٭يــــ  نــــَ حيــــن ال٭يهــــ  ال١ا٩٘يــــ  حين ِــــبح ا ا  ٭ٕــــ ى ن١ ــــو أت٬ــــاا 

  ٭ٕ ا ا ن٢ أ٨ ال أو هو اغص٭ي٭ي  أت نىات   ل ا. تـ نَ النـ  أٰ

ت : قه أيٝهـ  ت١هـم ٠لـ  جهـ٢ اإلا١ل نـاا حـ ٵ ألا ـباُ تالت ٰـل البُىمتًر

ال٩ ز  ل جيــــ  أت البيايــــاا اللبّــــي  نتـــــم:  و نــــَ  ــــ ٵ الّــــ٩اا ـنــــَ ه  تــــ

 ها.يـ  اإلاي ل تالنتاج تالٙ ٫ تالّ  ج تالبّه  ت٤

 مً خالٌ الترار الىظسي: الافتراض يالعالم 

ج مــــه ٠ــــام  م، نــــَ 1982ٜ ــــ  نّــــٙ ح ال١ــــالو ال ٬مــــي أت الا٨ة اضــــ ي ألتٵ نــــ  

لُام جُبظىن ٬َِبم اإلاإل٪ ألان  ٳ  الٲٌلك  تدالتـا ه  مه  تا   اغبياٵ ال١لمـي ٍو

اا نـــــَ ال٭ـــــ ى اإلااضـــــ ي ب١ـــــل ٜ ـــــ   ٌـــــبٲ  ٌــــــي٨ـــــشى  ًٍـــــ وم ت١ـــــ ل ل٩ةـــــ ج ال ى١ي

 ب١ـــل اي ٍـــا  
 
ؤلاية يـــ د لـــل٠و ٠هليـــاا الت اِـــم تالت٩ا٠ـــم تـــ ى ألا٨ـــ ال،  اِـــ 

٤ـــــ ٧ الل لٌـــــ ، تاإلاحال ـــــاا اغرها٠يـــــ  نهـــــا أل    ـــــ  ٜ ـــــ   اإلاتتهـــــ٢ ال ٬مـــــي 

ــتـــيت لــٴ ي، الا٨ة اضــ ي ١ د   ًٍــاى ٠ ٬ــاا مــه ت  ت١٭ــل اغصيــاج الاجتها٠يــ  ِت

ا٨      أى ال١الو الالٲة ت، ال ا٢٬ الٌاجهـ  ٠ـَ ال١ـ ٧  ألػ  اغص اجن يـ تأل

 الٙب٭يـــــــــ ت  تال١ـــــــــالاا تالت٭اليـــــــــل تال٭ـــــــــيو ٱـــــــــال١ ٫ تالـــــــــل َ تال٭ نيـــــــــ  تالل٥ـــــــــ 

أوــــاه ال١ ٬ــــاا تــــ ى الثٍــــ  مــــه  بـــــ  ٱايــــ  ت١ت تـــــ الت  هايـــــ  اإلاىــــت   ال١لمــــي ت٤ت 

أل  ٰـــــ لٴ ا ــــ  ًٍـــــ ى  الاي٩تــــا  الـــــ ك ٌــــ ل  ال١ــــالوهــــ ا ، ال ا٬ــــ٢ ٬بــــم  لـــــٴ

  الىــال٩  الــ ٰ  وـــي  ٠لــ  ألاوــي اغرهــا ٠اٌـــيجها٠ــاا أ ــ   ٠ٲــي ألات ــ  تنب

تاإلاٌٙل٭  نَ ال ا٢٬ الاجتها ه للهحا٨ٝ  ٠لـ   ا  ـا تلتٲـ يي ٨ٲ هـا ت ٭ا٨ت ـا 

ـــــــ  تافـــــــ  ِـــــــ ا٠ي  ٠لـــــــ  جهيـــــــ٢  تأ ـــــــل  ل جيا  ا، نهـــــــا حـــــــ ٵ البافـــــــ  ال ٬هيـــــــ  ا 
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ـــــ١لج  الـــــلتٵ، وفتلـــــ٪ ٠ـــــَ ت  وـــــ اى تـــــ ى ألا٨ـــــ ال أت اغرها٠ـــــاا أت ألايٝهـــــ ألِا

ال ا٢٬ مه اإلاٳاى تالى ٠  تألالتاا
1
. 

هـــــــ ا التحـــــــ ٵ أيـــــــت  نتتهـــــــ٢ أ ـــــــ  نـــــــ امك للهتتهـــــــ٢ الٙبيعـــــــه  بحـــــــن ٨يـــــــم 

٠ـَ  ا  ـو ته تدـا مـه  اا  يــ  مـه الت١ب بــ  ألا٨ التاغرها٠اا ٠َ هـانَ ح  ـ  أٰ

مـه  نــ  دحنـا ٠ـَ آًىـٌم أٰت  ،دوزوـاًما  ال ٬  نَ ٬     اإلاتته٢ ت٬يهم ٰها أٌـ

  تالاوتا  الىل ٱ ، أنـا   ا يٝ يـا يـيت١ان   و حىا نل و  ال١ ٬اا ؤلاًىا

ت  الّـــــــ اٟ ٠لـــــــ  الـــــــتحٲو مـــــــه توـــــــاوم تــــــــيالّـــــــ ا ه ٨ ـــــــ  ي تهٌٝـــــــ   اإلااٰ  ـــــــ ي

-تنحاتلــــــ  نــــــَ الٙب٭ــــــاا الٳالحــــــ   وــــــهاٟ ِــــــ   و   ــــــ  ال١ــــــالو  التٲٌ ل جيــــــا

ي٩ــــ  مــــه  -النــــ  اا ال١ ديــــ  يه  جــــا ي٩  ٨ ٌــــاٯ  لــــم ٜت أنــــا نــــَ اإلاٌٝــــ   الــــٜ 

ي٩ـــــ  لـــــ لٴ، تنـــــَ  ألالتا  الاجتها٠يـــــ  أل  تاوفـــــا  البافـــــ  ال ٬هيـــــ  ٰبـــــلاوم ٜت

ج   التٙ    ى ٨   وٙ   ٘بيعه للهتتهـ٢ بىـثا وٙـ   التٲٌ ل جيـا توـ ٠  

الت اِم تالتحٕ  
2
. 

ّـــــ ا ٠لــــــ  ٌـــــبٲ  ال١ ٬ــــــاا ٨ـــــالتح ٵ يحـــــ  البافــــــ  ال ٬هيـــــ  لــــــو  ٳـــــ ى ن٭ت

وٍتت ـــا ولـــٴ الت٩ـــا٠ ا  تــــ الٝـــ اه  ال تــــ الاجتها٠يـــ  تـــ ى ألا٨ـــ ال ٨٭ـــٚ تـــم ح

ـــٌ ،  تـــ ى ألا٨ـــ ال تاغرها٠ـــاا لا ل ـــا، نهـــا ا٨ـــ م ٠ـــلج ٜـــ اه  أ ـــ   ننم:ال٭ِ 

 ، يـــــــيابـ  ، الىايـــــــ  ، الىــــــ ٬  ال١لهيــــــ ،تؤلا ها  الالٲة تيـــــــياغر  هــــــ  الاليٲة ت

هايـ   ج الا٨ة أي  ت٤تألاو يـ ابـ  ألانَ الىا
3
. 

                                                 
همسجىــــــص جدًــــــد فــــــي  هـــــــيابـس الامــــــً الظِِــــــ   ن ــــــلك هــــــالك الٍــــــه ك، م ــــــل نحهــــــل ٠لــــــه  وــــــها٠يم:  -1

 .277ُ 2020نتل  ٬ٕا ا وياوي ، جُتالعساكُت،جـُالاطترا
٨ٲ  ــــ ، اإلاتلــــل ال بــــ٢، ، أ٨ــــا٫ العالكــــاث والجماعــــاث الاجخماعُــــت فــــي اإلاجخمــــع السكمــــي ّــــ ٫ حــــاج:  -2

 .238،239، ُ 08،2018ال١لل 
، ال١ـلل 7، اإلاتلـلهــيابـس : الدولت بـين الهُمىـت وجدلُـم الامـً فـي الفلـاء الظِحا ٯ ت  آ حهلًت -3

 .2022، الىٌ  ال اب١ ، جاي٩  يـ ، نتل  اإلاتل  اغرناو    لألنَ ؤلاًىا01
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 أهم آلازاز الاجخماعُت للبِئت السكمُت:

  وــيالتح وا الاجتها٠ي  ال اج١      التٲٌ ل جيا،تن لهـا الٍـبٲ  ال١ٌٲب  

ال١اإلايـــــــ  تال  اوـــــــ٪ الٌ٭الـــــــ  تن ا٬ـــــــ٢ الت اِـــــــم الاجتهـــــــا ه تالّـــــــَ ٨اا آلاليـــــــ  

اغصل نــــ  ألا ـــــ  ،تنَ اا ٌـــــيها نــــَ الت٭يـــــ    ت٤يـــــيتألاج ــــنج تاإلا١ــــلاا ؤلالٲة ت

 :أهو آ ا ها

ا٨٭ ا نــــَ وٳــــ ى للهته ٠ــــاا تحــــلتث  ـــــ  تٍــــٳم اإلاتته١ــــاا الا٨ة أي :تنا

ح٭ـــــــ ٫  ًٍـــــــ ى .ت تاج غبٙـــــــا  ال ىـــــــان  أت الٲ اهيـــــــ  يــــــــ  غص  ـــــــ  الـــــــ أك الت١ب

اىاا الا ةــــ اٟ تالاتتٳــــا  بـــــ  تناِــــاحب  نــــَ تثــــريم تو  يــــٮ ل اإلالٲيــــ  ال٩ٲ  ــــ ،

تت٬ٟ  غص الث الى ٬  ال١لهي 
1
: 

 اوت لا٧ اإلا١ل ناا ت و ٨ ا أت ت١ل ل ا

اإلاّـــــ   تـــــم تالتتىـــــي ٠لـــــ   يــــــ   ا٫ الٍـــــبٳاا ت ٭ّـــــل تـــــم الـــــل  ٵ ٤ـا تـــــ

 ٌبٳاا اغبّو تحىاتا  و.

 ٱانـــــم لله١ل نـــــاا يــــــ  ت ـــــتو مـــــه هـــــ   اغصالـــــ  نثـــــح تولن اإلا١ل نـــــاا: يــــــ  ولن

 تالبياياا اإلا ج لج ٠ل  الٍبٲ .

، تالــــل  ٵ   ــــ  يـــــ  ل ؤلالٲة تبـــــ  وٙــــاٵ ال تـــــ الت١ــــٓ  لىــــ    الاوّــــاوا: ال

ا٠تـــــــلاى ٠لـــــــ  اغص  ـــــــاا تاغص٭ـــــــ ٫  بــــــــ  ألايٝهـــــــ  تاإلال٩ـــــــاا لتى   ى، تهـــــــ ا ي١ت

 اللبّي .

 بــ  الت ٠ا تاإلا١ل ناا اإلا ج لج مه يٝام ن١ ى تتٍـ ي  ا أت  و ٨ ـا: وـ اى ٠

 تواا.يـ  الا ة ا٫ أت ًٍ  ال٩

                                                 
 حىـا ا٨ة اضـ ي ٠هـ ن  ٨ٕـاى  لـٮ  ٌـٳالي   يـيالاليٲة ت تالا٤ ا  يـ ابـ  ال٩ٕاىالىا ٬اويمي: ِا٨ي  -1

 اغرناو . ال٩لى٩ي ، للل اواا اغصٲه  نتل  ،7 ناس ي،ال١للتـ  ال ا اإلاٌٝ   
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توـــــــــ ٬    : ٱالىـــــــــ ٬  تال٥ـــــــــَيــــــــــاتىـــــــــتفلم الاية   تــــــــــ اغرـــــــــ اوو ال١ال ـــــــــ  ال

 ها.يـ  ال   اا، تالا٠تلاى ٠ل  اإلالٲي  ال٩ٲ    ت٤

  ـــــلل انـــــَ ألا٨ـــــ ال  تــــــ وٌـــــل ج مـــــه  ٘ـــــا  اغر  هـــــ  اإلاٌٝهـــــ : تال تــــــ اغرـــــ اوو ال

  اغباِـ  تٌٝـام ٌــيتاللتٵ، ٰتبايٖ ألانـ اٵ تؤلا هـا ...اغ ، تٱالت ل ـلاا ألان

 .ال٩ل  

للتهــــــ ل تاغص ٱــــــاا التهــــــ ل الاجتهــــــا ه: ل٭ــــــل ٨ــــــت  ال١ــــــالو الا٨ة اضــــــ ي نتــــــاو 

ت  للت٩ــا٠ ا الا٨ة أــي  تالاي٩تــا  ٠لــ  ال١ــالو تـــيالن   ــ  تالتح   ــ  ت لــٴ ي

 تم ٬يو ٠اإلاي  جل لج.دـ  ت 

الت٩ٲــــٴ الاجتها ه:أٌــــا    ــــ   لــــٴ جــــ اك ٰــــ تج مــــه التٲٌ ل جيــــا ٰنا٨ــــ  أى 

التٲٌ ل جيا تال١الو الا٨ة اض ي أل      و٩ٲٴ ال١ ٬ـاا ال٩ ز اويـ  تـ ى ألا٨ـ ال 

ت  اًٍـــــ٥اٵ تــــــيي يــــــ  ل ا٬ـــــ٢ نهـــــا أل    ـــــ  و٩ٲـــــٴ مـــــه ٠ ٬ـــــاا اجتها٠يـــــ  ٰنمـــــه ا

  أي .ـألا٨ ال تثٌاى ٠ ٬اا ا٨ت

تتىـــــمف تال١نلــــــ  الاجتها٠يـــــ  ٠ـــــَ الىــــــيا٫ الاجتهـــــا ه الــــــ ا٬عه  ت:هــــــُالفسدا

 اإلاحيٚ تال٩ ل و ىا اإلات١ل٭  تاألو ج أت اإلاتته٢ اإلاحله.

نيـــ ٵ ألا٨ ال  ـــ  نٍـــاٰ   ٱـــم ما مـــه ال١ـــالو الا٨ة اضـــ ي تــــ  ل٭ـــل  الدؼـــازهُت:

و٩اِــيم حيــا  و تجنويا  ــا ٠ــَ ٘  ــٮ ن ا٬ــ٢ الت اِــم الاجتهــا ه نهــا ألػــ    ــ  

ي . يـ  حل ٰب  ن٩  م اغبِّ 

ال١ــــــالو الا٨ة اضــــــ ي تافــــــ   وتــــــل هــــــ   الٝــــــاه ج الى وي اوّــــــالي ؤلاػــــــاعت: 

،  ّـــب  ل ـــا وٌ ٍـــ  ٨ه ـــا بىـــ ٠  ٨او٭ـــ   اِـــ  مـــه ن ا٬ـــ٢ الت اِـــم الاجتهـــا ه

ـ١ د  و٭ ـ ي اغب ت لٴ يٝ ا أت اإلا١ل نـ  ٨ه ـا  ٔـا٨   بــ  لٙبي١  هـ   البافـ  ِت

     ال٩ ت٬اا مه اإلاىت   الت١ليمي تال٩ هيب ى نىتفلنه ا.
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أِــــبح  البافــــ  ال ٬هيــــ  نٳــــاى للبــــاحن ى ٠ــــَ اإلاٳاوــــا : اإلاادًــــت والس دُــــت

ال دحيــ  تالتتــا  ل١ــٓ  وــل١ و ت ــلنا  و تال ىــ  ٮ ل ــا تالت١ا٬ــل نــ٢ ٌــ ٱاا 

ا . ٠اإلاي  مه ه ا ؤل٘ا
1
 

  

                                                 
 ال١لــــــ م نتلــــــ  اإلا٩ ــــــ م، ن٭ا دــــــ  يحــــــ  الا٨ة اضــــــ ي اإلاتتهــــــ٢ و وــــــي ل جيا الىــــــ١لاتك: نّــــــبا  يني ــــــ  -1

يا٧، نحهل جان١  ،08ال١لل  ،يـيالاجتها٠ي تؤلاًىا  .17،18،19ُ ،2015اإلاىيل ، تٔ 



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

18 

 الخـاجمــــت:

تنهــا وــبٮ  ٰــ   مــه هــ   ال  ٬ــ  البحنيــ  اإلات أــ١   هٲٌٌــا أى يفلــْ   ــ  

٠ـــــَ  بــــــ  أى التـــــلا م اإلا٩ـــــاهيمي مـــــه اإلاّـــــٙ صاا اإلا وبٙـــــ  تالبافـــــ  ال ٬هيـــــ  ي١

الا ت ٨ــــــاا التفّّــــــي  مــــــه وٌاتلــــــم تا ــــــت ٧ تج ــــــاا الٌٝــــــ  لله تهــــــ ى ل ــــــ ا 

اا يــــــــــ  ت  الت٥تــــــــــيم يتــــــــــ  جل ـــــــــل الٍٍـــــــــ ج  ٔـــــــــا٨    ـــــــــ  ٱ يـــــــــم ن٩ ـــــــــ م ، اإلاتـــــــــاٵ

هـــــــــــ   ، ال١اإلايـــــــــــ  تنتته١ـــــــــــاا نـــــــــــا ب١ـــــــــــل اغصلا ـــــــــــ  تالتٙـــــــــــ  اا التٲٌ ل جيـــــــــــ 

أِـــــبح  و وٲـــــن ٠لـــــ  اإلا١ل نـــــاا ٰهّـــــل  ٬ـــــ ج ت٠لـــــ   لا   ـــــا  تــــــ اإلاتته١ـــــاا ال

  أت نـا يىــمف تـالتحٲو مــه اإلاتتهـ٢ ال ٬مــي يـــيابـ  تالاوـ نها  ٨ه ـا نــَ  ـ ٵ الىا

التٌــا٨ي نــَ ٬بــم الــلتٵ تألايٝهــ  مــه هــ ا اإلاتــاٵ وــ اى تو جه ــم نهــا أل  ا ــ  

ل ــــــــل٧ الىــــــــيٙ ج أت الــــــــل٨اٟ ٠ــــــــَ أن  ــــــــا ال٭ــــــــ ن  تاوــــــــت٭ ا ها نــــــــَ الهرهــــــــاا 

تهٌــــــا ، تالت ل ــــــلاا الٌاوتــــــ  ٠ــــــَ هــــــ   البافــــــ  ال ٬هيــــــ  توح و  ــــــا الاجتها٠يــــــ 

ي ص ي الباحن ى اإلا ته ى ل  ا اإلا ٔـٟ  تاإلان ـل نـَ البحـن مـه نتـاٵ الت ل ـلاا 

٠يــ  ٠لــ  ألانــَ الاجتهــا ه تال٭ــ ن   اِــ  ٠لــ  الــلتٵ ألا٬ــم وحٲهــا مــه الاجتها

 ٔـــا٨  ، التٌٝيمـــي إلاتته١ا  ـــات  ٠لـــ  الٍىـــي  الاجتهـــا هت  التٲٌ ل جيـــا توب١ا  ـــا

 ى ألا١٨اٵ لا لم.ٌـ     وبم تآلياا الٕبٚ الاجتها ه لل١الو الا٨ة اض ي تو٭
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 كاتمت اإلاساجع:

ال١ــــالمي، الته  ــــم تالتٌهيــــ ،  يـــــ ابـ  الىالى ى: الت ل ــــل يـــــي  ـــــ و نــــ    تآ  وـــــي .1

 .2021نا ه 

   ٌـــــٳالي   لـــــٮ يــــــيتالا٤ـــــ ا  الاليٲة ت يــــــ ابـ  ِـــــا٨ي  ٬اوـــــيمي: ال٩ٕاىالىا .2

، نتلـــ  اغصٲهـــ  7ناس ي،ال١لل تــــ  حىـــا اإلاٌٝـــ   ال ا ٨ٕـــاى ٠هـــ ن  ا٨ة اضـــ ي

 للل اواا ال٩لى٩ي ، اغرناو .

 يـــ ابـ  الىا نــَِــ   ن ــلك هــالك الٍــه ك، م ــل نحهــل ٠لــه  وــها٠يم: الا  .3

 .2020ال١ ا٬ي ، نتل  ٬ٕا ا وياوي ، تي وـيالاوة ا مه جل ل ٰه وٲن

: ل اوـــ  مـــه ن٩  ن ـــا يــــ ِـــاغح حيـــل  ٠بـــل ال احـــل: حـــ ت  ال٩ٕـــاى ؤلالٲة ت .4

مــــــه ال١لـــــ م الىياوـــــي  ٱليــــــ   تـيــــــ  ت ّاوّـــــ ا توـــــبم ن اج ت ــــــا،  وـــــال  ناجى

 .2021آلالا  تال١ل م، جان١  الٍ ٫ ألاتوٚ،

  تآ ا هـــــــــــا يــــــــــــيابـ    الىايــــــــــــيالل ــــــــــــَ تاي٭ــــــــــــا:نفا٘  الهرهـــــــــــاا ؤلالٲة ت٠لــــــــــــو  .5

، ولىـــل  63ل اوـــ  حالـــ  لتٵ نتلـــي الت١ـــاتى اغبليجه،ال١ـــلل  :الا٬تّـــال  

 .2019ل اواا وٌه    اإلا١ ل ال١ ب  للتفٙيٚ تالٳ   ،

نـــــــ ت  نـــــــاك: اإلاتته١ــــــــاا الا٨ة أـــــــي .. نـــــــ   تا٬عــــــــه للهٙـــــــالب ى تاغص  ــــــــ ،  .6

 .3جان١  ٬ىٌٙيٌ 

ني ــــ  نّــــبا  الىــــ١لاتك: و وــــي ل جيا اإلاتتهــــ٢ الا٨ة اضــــ ي يحــــ  ن٭ا دــــ  ي .7

، جان١ــــــ  نحهــــــل 08 ، ال١ــــــلل يـــــــياإلا٩ ــــــ م، نتلــــــ  ال١لــــــ م الاجتها٠يــــــ  تؤلاًىا

يا٧، اإلاىيل ،  2015تٔ 

 ّـــ ٫ حـــاج: ال١ ٬ـــاا تاغرها٠ـــاا الاجتها٠يـــ  مـــه اإلاتتهـــ٢ ال ٬مـــي، أ٨ـــا٫  .8

 .2018، ٨08ٲ   ، اإلاتلل ال ب٢، ال١لل 
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 في ظل البِئت السكمُتاإلادخل الىظسي للخدىالث الاجخماعُت 

 *هالبت دهخىزاه :دلُلت جساح 

 ملدمت

 ى اغصـــــل ن ٠ـــــَ ن٩ ـــــ م التحـــــ وا الاجتها٠يـــــ   ت١لٌـــــا مـــــه ا٤لـــــا ألاحيـــــاى 

الاجتهـا ه، ٨٭ـل  ـتو احيايـا اغبلـٚ تي  هـا  ٤ـو  يــ  ١ًت٭ـل تا وبا٘ـم ته٩ ـ م الت٥

ا ت ٨ هــــــا مــــــه ٠ــــــلج وــــــهاا ٱالٍــــــه لي  تالىــــــ ٠  نــــــن ، ٨البحــــــن تالل اوــــــ  

ل٩ ه هـا،  اِـ  مـه ال١لـ م الاجتها٠يــ   بـــ  نـَ اغص يــ  َ اإلا٩ ـ ن ى ا ـا  الٲنل ـ  

 يـــ  ايٙل٭ــ  ن  ــا نفتلــ٪ الل اوــاا اإلات١ل٭ــ  تــالتح وا الاجتها٠يــ  تالت٥ تـــ ال

نّـٙ ح حـل ن  يــ  اغراون اغبلٚ تي  ها تا٠تبا  الت٥ يـ  الاجتها ه،تأِب  نَ ٤

 و نــــــــَ حيــــــــن الاهتهــــــــام ًىــــــــثيا ن٭ا يــــــــ  تــــــــالتح وا الاجتها٠يــــــــ ، تلٲٌــــــــم ٬ــــــــل

 تهٔ  ٠م ٰٝاه ج تىتل ه البحن تالل او .

وٙ ٬ـــ  ل ـــا نفتلـــ٪  تــــ نـــَ أحــلث اإلا أـــي٢ ال بــــ  انــا البافـــ  ال ٬هيـــ  ٨ت١ت

وــاهه   تـــ ال١لــ م تالل اوــ ، تا٠تبا هــا يتــاج للنــ  ج التٲٌ ل جيــ  ال١اإلايــ ، ال

  نفتلــــــــــ٪ ج ايــــــــــا اغصيــــــــــاج الاجتها٠يــــــــــ ، الا٬تّــــــــــال  ، الن٭ا٨يــــــــــ  ـــــــــــ  مــــــــــه وٙ  

تالىياوي ، نا ج١م ال١ـالو  ٩ٌـت  ٠لـ  ب١ٕـم مـه نحاتلـ  لٙهـي ٱـم اغصـلتل 

 ، ت لـــــٴ ت ىـــــ يم توحىـــــ ى نفتلـــــ٪ اغبـــــلناا ن  ـــــا اغصّـــــ ٵ ٠لـــــ  يــــــيالننٳا

 اإلا١ل ن  ت وٟ  ت٬  تد ٬م وٳل٩ .

تهفتلــ٪ اإلا٩ــاهيو الٌٝ  ــ  اإلات١ل٭ــ   ؤلاحا٘ــ ايٙ ٬ــا نهــا وــبٮ تدحنــا ٠ــَ 

تــــالتح وا الاجتها٠يــــ  تالبافــــ  ال ٬هيــــ  ا و  ٌــــا و٭ــــل و هــــ   اإلالا لــــ  ايٙ ٬ــــا 

                                                 
 لٰت  ا ، جان١  بىٲ ج. لليل  ج ا : ٘الب  *
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ـــــــ و للبافـــــــ   يــــــــ  نـــــــَ ن٩ ـــــــ م التحـــــــ وا الاجتها٠يـــــــ  نـــــــ ت ا تالت٥ الاجتهـــــــا ه ِت

 ال ٬هي .

 :الخدىالث الاجخماعُت

ـــ  إلا٩ ـــ م التحـــ وا الا  تــــ ا تل٩ـــ  الل اوـــاا تالبحـــ ث ال جتها٠يـــ  ت١ٔ 

تت١للا حىا ا ت ٧ توبا َ ا تّاِاا البـاحن ى ٨٭ـل وـو ت١  ٩ ـا ت ا ـا " 

او٩ــــم  ــــ ٵ ٨ةــــ ج  ٱــــم وحــــ ٵ  ٭ــــ٢ مــــه التٌٝــــيو الاجتهــــا ه وــــ اى مــــه تٌاوــــم ات ٜت

يبــــ  الىٳا يـــــ  تهــــ  ٱــــم ت٥ي،  ٌـــــيمن   للهتتهــــ٢، ات البٌــــاى الٙب٭ــــ ، ات يـــــيمــــه الةٰ 

الاجتها٠يــــــــــ ، ات مــــــــــه نفتلــــــــــ٪ الــــــــــٌٝو الاجتها٠يــــــــــ ، ات مــــــــــه أيهــــــــــاٗ ال١ ٬ــــــــــاا 

1 اإلاإوىاا الاجتها٠ي 
. 

أك ا٠تبا هــا ن حلــ  ايت٭ــاٵ اإلاتتهــ٢ نــَ حالــ  ا ــ  حالــ  أ ــ  ، حيــن وٝ ــ  

ـ و أليهـاٗ  لو ي٭م ٱل ا  ىن ن  ه ا الايت٭اٵ مه نفتل٪ ج ايا اإلاتته٢  ِت

 .ال١ ٬اا الاجتها٠ي 

التحــــــــ وا الاجتها٠يــــــــ   اِــــــــي  أواوــــــــي  وته ــــــــز ل ــــــــا اغصيــــــــاج  بـــــــــ  ٰهــــــــا ت١ت 

الاجتها٠يـ ، تي١ـن   لــٴ لٳ ا ـا قــه وـثيم ت٭اىهـا تيه هــا، ٰهـا اى ل ــا  ت يـ  ل ــا 

الت ا٨ٮ ن٢ ال ا٢٬ ت تح٭ٮ الت امى تالاوت٭ ا  الاجتها ه، ت٠َ ٘  ٭ ـا و اجـم 

 .2اغرها٠اا نتٙلباا ا٨ الها تحاجا  و اإلاتتللج

لتحـــــــــ وا الاجتها٠يـــــــــ  و وحـــــــــلث ِـــــــــل٨  ات تّـــــــــ  ج ٨ي٭تضــــــــ ي  لـــــــــٴ اى ا

ـــي  تـــم ت١ت نٙلـــا ٔـــ ت ك تأواســـ ي وٕـــهَ نـــَ   ل ـــا ولبيـــ  حاجـــاا  بــــ  ٠ٔ 

 .ا٨ ال اإلاتته٢ ب٥ي  اإلاحا٨ٝ  ٠ل  ت٭اه ا توح٭يٮ الت امى لا م اإلاتته٢

الـــ  هي جايبـــا تاحـــلا للتحـــ ٵ  "ابـــً خلـــدون" تيتـــل نـــَ ج ـــ  أ ـــ   ٘ـــ  

٠اِـــــــ ها، ن٩ىـــــــ ا حالـــــــ   تــــــــ ل ـــــــا اإلاتته١ـــــــاا النـــــــ  ا  تــــــــ ما التحـــــــ وا البـــــــ  ن
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الايت٭ـــاٵ الاجتهـــا ه نـــَ حيـــاج البـــلاتج ا ـــ  التحٕـــ ، توياوـــيا ن  ـــصا وٳـــ  َ 

اللتلـــــــ  توــــــــيالج الاوــــــــ ج اغصاٰهــــــــ  توـــــــل ٯ اإلاحٳــــــــ م يحــــــــ  اغصــــــــاٰو، توحــــــــ ٵ 

ـــــــ  ٠ّـــــــثي  الاوـــــــ  اغصاٰهـــــــ ، توحـــــــ ٵ نٝـــــــاه  اغصيـــــــاج  ال١ّـــــــثي  نـــــــَ ٬بليـــــــ  ا 

 حلــ  نــَ ن احــم حيــاج اللتلــ ، توتحــ ٵ مــه ٱــم الاجتها٠يــ  تالن٭ا٨يــ  مــه ٱــم ن

 .3تىع  ا   وح٭ي٭ ا تـ ن حل  ت٨ٮ ألاهلا٧ ال

نَ   لـم ٘ حـم اى التحـ وا الاجتها٠يـ  وفتلـ٪ "ابً خلدون" ٨٭ل ت ى 

ٰهـا ٬ـل و  ـ  ، نَ ن حلـ  ا ـ  ن حلـ  حىـا نـا وحـلل  ٱـم ن حلـ  نـَ اهـلا٧

أيهــاٗ اغصيـــاج اإلا٭ب لـــ ، التحــ وا الاجتها٠يـــ  أي ا٠ــا أ ـــ   وفتلــ٪ تـــا ت ٧ 

مــــــه الٝـــــ ت٧ اغر٥ ا٨يــــــ  ات مــــــه  يـــــــ  وـــــ اى ٱــــــاى هـــــ ا الا ــــــت ٧  اج١ــــــا ا ـــــ  الت٥ي

ت  الاي ٍـا  تـي، ات مه ألا ل  ل جي  ات ييـ اا الن٭ا٨ي  ات التٳ  َ الىٳايـيؤلانٳا

 .4تالا ة اٟ لا م اغرها٠ 

وــبا  اى التحــ وا الاجتها٠يــ  نــا قــه الا يتــاج نته ٠ــ  نــَ ألا  آ ــ  ته١ىــف 

 ألا ـــل  ل جيااوت١لـــٮ انـــا تـــالٝ ت٧ الاجتها٠يـــ  ات التٌـــٟ  الن٭ـــامه ات نفتلـــ٪ 

 .اإلاٌ ٍ ج لا م اإلاتته٢

 يــــــــ  نـــــــَ الت٥ يــــــــ  ٨ه٩ ـــــــ م التحـــــــ ٵ الاجتهـــــــا ه اب١ـــــــل تٲن آ ـــــــ  تنـــــــَ نٌٝـــــــ   

اا ٠هي٭ــــــ  مــــــه يـــــــ  ٠ــــــَ ت٥ بـــــــ  تت ايبــــــم الٲهيــــــ  تالٲي٩يــــــ  ٨ ــــــ  حالــــــ  ٰي٩يــــــ  ت١

اى الاجتها٠يــ  للهتته١ـــاا ٌـــيتنىــت  اا الب  تــ ى نٳ يـــاا يـــيال١ ٬ــاا ؤلاًىا

  تنـــــــا تـــــــ ى ولـــــــٴ اإلاتته١ـــــــاا نـــــــَ ٠ ٬ـــــــاا ٰهـــــــا اى التحـــــــ ٵ   ىـــــــو يــــــــيؤلاًىا

اإلا ىـــــاٟ  مـــــه  يــــــ  ٨ـــــالتح ٵ الاجتهـــــا ه هـــــ  الت٥، 5تالٍـــــه ٵ تالىـــــ ٠  الٍىـــــثي ى

اا تٙيف  تنتبا٠لج، ٨ـالتح ٵ هـ  يـ  ٌ لا ت٥ تـ نفتل٪ ال١ّ   الىات٭  ال

وبٚ هـ ا التحــ ٵ  ــ  ا ات لاوهـا، تدالتـا ه يــ  الـ ك  حـلث ٰنالىـ ي٢  يــ   لـٴ الت٥ي

وــاولج مــه ٱــم نٳــاى  يـــ  اا ٤يـــ  حىــا ل جــ  الاي ٍــا ، ٨ــا ا ٱايــ  الت٥ يـــ  تالت٥
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٨ٌتاوتــــم حــــلتث وحــــ ٵ مــــه ٱــــم نٳــــاى أ ٕــــا، الا اى التحــــ ٵ و  ٳــــ ى نإ٬تــــا ات 

اا ن ٍـــاتٲ  تن١٭ـــلج يــــ  ن وبٙــا تالٕـــ ت ج ت جـــ ل أمنـــاا تـــم هــ  نٳـــ ى نـــَ ت٥

وحــــلث تّــــ  ج نتتاب١ــــ    ب١ ــــا ٠ــــالج ٨ةــــ اا هالوــــ  ًىــــثيا ٰهــــا اى يتاوتـــــم و 

 . 6وت ٬٪ تّ  ج نٙل٭  تم و ىو تاونتلال ؤلا٬ليمي تال١المي

التحـــــــ وا الاجتها٠يـــــــ  قـــــــه ايت٭ـــــــاٵ  أىًىـــــــتٍت  نـــــــَ الت١  ٩ـــــــاا الىـــــــات٭  

اا يــــــ  اإلاتتهــــ٢ نــــَ حالــــ  ا ــــ  حالــــ  ا ـــــ   وهــــي نفتلــــ٪ ج ايبــــم نحل ــــ  ت٥ي

لحـــــــلاث التـــــــ امى لا ـــــــم  ت  لتلبيـــــــ  حاجـــــــاا ا٨ـــــــ ال اإلاتتهـــــــ٢تــــــــين هـــــــ ، قـــــــه ي

" نـــَ   لـــم ٘ حـــم وهـــن  ألهـــلا٧ ٱـــم ن حلـــ  اتـــَ  لـــلتى "ها بــــ  ا٠ت اإلاتتهـــ٢،

وفٕـــ٢ غرهلــــ  نـــَ ألاوــــبا  الاجتها٠يـــ  ات التٌــــٟ   اإلاتتهــــ٢، يــــ  نـــَ ن احــــم ت٥

التحـ وا الن٭امه ات نفتل٪ ألا لتل جياا اإلاٌ ٍـ ج لا ـم اإلاتتهـ٢، ٰهـا وته ـز 

 .الاجتها٠ي  تالٍه ٵ تالى ٠  تالانتلال ؤلا٬ليمي تال١المي

 :الاجخماعي ُـس الخغ

الاجتهـــا ه نّـــٙ صا حـــل ن ًىـــثيا، لٲٌـــم ٬ـــل و نـــَ  يــــ  ي١ـــل نّـــٙ ح الت٥

ـــــ ٠م، ٨٭ـــــل ٱـــــاى نفتلٙـــــا نـــــ٢ نّـــــٙ صاا أ ـــــ   ننـــــم  حيـــــن الاهتهـــــام تهٔ 

نـــــَ ال١لـــــ م  تـــــلأا تـــــ التٙــــ   تالت٭ـــــلم تالتٌهيـــــ  تالٌهــــ  هـــــ   اإلاّـــــٙ صاا ال

اغرــاون اغبلــٚ ٨يهــا تي  ــا نــ٢ و٭ــلم ألاتحــاث  يـــ  الاجتها٠يــ  تحيــن أِــب  نــَ ٤

ـــــــ٢ ، تالل اوـــــــاا الاجتها٠يـــــــ  ٰتاتـــــــم اإلا١ـــــــ ت٧ ن" بــــــــس "ولُـــــــام اوج٨هٌـــــــ  اى ٔت

ـٟ  نٌهرـا ٠لهيـا نحـللا مـه  يـ  "الت٥ الاجتها ه" اوف ا الل اواا مه هـ ا اإلأ 

 .7وحل ل ن٩  نم 

مه الل٥  ال١ دي  ٠ل  ن١ىف التبلٵ تالتحـ ٵ،أك وبـلٵ  يـ  حين  لٵ ل٩ٞ ت٥

ــياى أك ا تل٩ــ  غالت٥ ـــ  ، ت٥ا ـــ توحــ ٵ، ت٥ا نــَ  يـــ  تالت٥ 8جهــ٢ ا٤يــا   يـــ  ا ألٌا



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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أك اوــ بلاٵ اليــ يى بيــ يى ا ــ  ات ي٭ــم اليــ يى نــَ نٳــاى ا ــ  نٳــاى  يـــ  ال١٩ــم ٤

  يــيأل النباا ته   هنـم ٜـاه ج ٠انـ  مـه ٱـم اإلاتته١ـاا ؤلاًى يـ  ا  ، ٨الت٥

ـــــاه ج ح٭ي٭يـــــ   ًىا  ، هـــــ  وـــــٌ  نـــــَ وـــــاى اغصيـــــاج و  هٲـــــَ ا ٩اه ـــــا إلاـــــَ يــــــيٜت

 .9 تّل  ل٩ و اغصياج الاجتها٠ي 

الاجتهـا ه هـ  ٱـم  يـ  تنَ هٌا   ها "ن٩ّٙ  اغبٍا " ا   ال٭ ٵ اى الت٥

مــه أيهــاٗ تاًىــا٫ تتٜــاو٪ ألاج ــنج الاجتها٠يــ  للبٌــاى الاجتهــا ه  يـــ  وحــ ٵ تت٥

 .10  نحللجيٌـٰٳم   ٵ ٨ة ج من

الاجتهــــــا ه ح٭ي٭ــــــ  نت ِــــــل  مــــــه ٘بي١ــــــ  اإلاتته١ـــــــاا ا   يـــــــ  تا٠تبــــــا  اى الت٥

  ٌاتٵ اغريم ال حٮ اغر ايا الن٭ا٨ي  تالة اث الاجتها ه نَ اغريـم الىـاتٮ، 

 يـــ  ت٥ تـــ ٨يٕــي٪ اله ــا وــا ج تي١ــلل ا وــا ج أ ــ   تحيــن  ٍتســي ت١ا٬ــا ألاجيــاٵ ال

نـــــَ اغبّــــاوْ وهاٌـــــيا نـــــ٢ ال ا٬ـــــ٢ الاجتهـــــا ه،  يــــــ  مـــــه الٲن يــــــ اإلاتتهــــ٢ ؤلاًىا

ــاه ج الت٥  يـــ  تٍــهم ٱــم ن ا٨ــٮ اغصيــاج ٨ــٌحَ ١ًــاَ مــه ٠ــالو ن٩تــ   نت٥ يـــ  ٜت

 .11 ات  نَ جهي٢ الٌ احه يـ  ٤

ٰ ههــا  بـــ  ت١  ــ٪ ٌــانم تنحــلل حيــن ا٠ت"مُلــص" و ث"ُـــس "جتل٭ــل ا٠ٙــ  

الاجتهـــا ه هـــ  التحـــ ٵ الـــ ك  ٙـــ ا ٠لـــ  الـــٌٝو الاجتها٠يـــ  ت٬ ا٠ـــل  يــــ  اى الت٥

مـه حـ ى ، 12  نحللجٌـيوٕه  ا البٌاى الاجتها ه نلج من تـ الٕبٚ الاجتها ه ال

اا مــه أوــل   ألالاى يـــ  الاجتهــا ه  تٕــهَ ت٥ يـــ  اى الت٥ "فسوظــِع الــين"   ـــ  

ي٩  ل    ألاًىا٫   ٵ ٨ة ج من  .13  ن١يٌ ٌـيالٜ 

الاجتهــا ه ٱــم وحــ ٵ  ٭ــ٢  يـــ  الت٥ بـــ  ي١تد الباطــى مدمــد مدظــً ""عبــ أنـا

يبــــم ات تٌـــــيمــــه نتتهــــ٢ نــــَ اإلاتته١ــــاا مــــه ٨ةــــ ج من ايم ٌـــــي  نحــــللج، ت ّــــاا وٰ 

الىـاولج ات أيهـاٗ الىـل ٯ ات  يــ  الٙب٭  ات يٝهـم الاجتها٠يـ  ات ال٭ـيو ات اإلا١ا 

اغر ايـــــا  ـ  يـــــنال ـــــا يىـــــت ل٧ ت٥ي يــــــ  يـــــٟ  ال١ ٬ـــــاا الىـــــاولج، ت٬ـــــل  ٳـــــ ى الت٥
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25 

 يــــ  ن١ٌ  ـــا يىـــت ل٧ ت٥ي يــــ  اإلاال ـــ  تالتٲٌ ل جيـــ  تالا٬تّـــال   ت٬ـــل  ٳـــ ى الت٥

اى  ث مـــــــىز"بــــــــس "ولت ٭ـــــــ ٵ . 14اوتاهـــــــاا الٌـــــــاه ت٬ـــــــيه و ت٠ـــــــالا  و توـــــــلٰ  و

الاجتهــــا ه لاىــــ  ٜــــاه ج حل نــــ  ا  هٌــــاٯ ل جــــاا تأيــــ اٟ نــــَ  يـــــ  ٜــــاه ج الت٥

ج٢ ا ــ   ـــ  توــ ٠تم  يـــ  الاهتهــام تالت٥  تلٲــَ يـــيج ؤلاًىابـــ  حــل   مــه اغب يـــ  الت٥

 يــــــ  تالت٥ ٌــــــ ٨ي١"زوض" انـــــا ، 15حـــــلث ل ـــــا مـــــه ولـــــٴ اإلاتته١ـــــاا  تــــــ الىـــــ ٠  ال

وٌ ٍــ  مــه اإلاتتهــ٢ ات  تـــ تال٭ــيو ال يـــ وحــلث مــه اإلا١ا تـــ الاجتهــا ه الت١ــل  ا ال

نته ٠ـ  نـَ  يــ  الت٥ بــ  ي١توؼـُلد"  ُــس "فمه حـ ى.16ت ى ب١ٖ جها٠اوم ال٩ ٠ي 

ال١هلياا الاجتها٠ي  ات الٌٝو الاجتها٠ي  ات التٳ  ٌاا الاجتها٠ي ، ٬ـل  ٳـ ى 

 . 17 ن جم يـ  مه يٝ   انا و٭لنيا ات  اتتا، نإ٬تا ات نفٙٙا، ن ج ا ات ٤ يـ  الت٥

 ٤ــــــو ا ــــــت ٧ البــــــاحن ى ٠لــــــ  اى يــــــٟ    تضــــــح لٌــــــا نــــــَ نتهــــــم الت١  ٩ــــــاا

الاجتهـا ه لا ـم اإلاتتهـ٢ وـ اى مـه  يـ  الت٥ حلث ا  تـ اا اليـ  الت١ل  ا ات الت٥ي

ياوم أت ايها٘ـــم، ات ي ٠ـــم الـــ ك ٬ـــل  ٳـــ ى نال ـــا ات  يثتـــم ات ٠ ٬اوـــم ات وـــلٰ  وٰ 

ن جـم ..... اغـ ، الا اا ـو او٩٭ـ ا  يــ  نفٙـٚ، ن جـم ات ٤ يـ  ن١ٌ  ا، نفٙٚ ات ٤

 .  نحللجٌـيالاجتها ه  حلث مه نلج من يـ  ٠ل  اى الت٥

 البِئت السكمُت:

 ت ك وٌاتٵ اإلا١ل ناا   ل ـا مـه ٌـٳم  ٬مـي  تـ ال ٬هي  قه الباف  ال الباف 

  الِ  ٵ اإلاباٌ  تالٳانـم ا ـ  اإلا١ل نـاا، تـينَ   ٵ تواوم اوّاٵ جل لج و

ٰهــــــا  هٲــــــَ ا٠تبا هــــــا تافــــــ  اإلا١ل نــــــاا مــــــه ٌــــــٳل ا ال ٬مــــــي اإلاتــــــا  ٠لــــــ  ٌــــــبٲ  

 18الاية ي 
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اإلا ـام تو تّاِـاا  ات نَ ياحي  ا    قه نته ٠  نَ ال١ٌاِ  نت٩اتوـ 

ي٩يــ  تال٭ٌا٠ــاا تالٲ٩ــاىاا ال١لهيــ  اإلات٩ا٠لــ  ٨يهــا تي  ــا ت٨ــٮ  تالــل جاا الٜ 

 ، نٌٝ ن  ليتام ن ام نحللج

ت  لتٙبي٭ــــــاا التٲٌ ل جيــــــ  اإلافتل٩ــــــ  مــــــه تـــــــيت٬ــــــل وٳــــــ ى البافــــــ  ال ٬هيــــــ  ي

اا التٲٌ ل جيــــ  اغرل ــــلج، يـــــ  اإلاإوىــــاا تو٩ا٠ــــم الاًىــــاى تنــــل  و٭بلــــم للت٥

  ٌـــيالاًىــاى ٠لــ  نــل  ال١ّــ   اإلاأــي  وٙــ  ا هــاو  مــه نتــاٵ و٭حيــن ح٭ــٮ 

مالا نـــــــَ  رـــــــو  تــــــــ  اِـــــــ  تجـــــــ ل ٌــــــبٲ  الاية يـــــــ  ال اإلا١ل نــــــاا تالاوّـــــــاٵ

 .اإلا١ل ناا اإلاتاح  تت١لل اٌٳال ا

 تـــ ت١ــل الاية يــ  البافــ  اإلاناليــ  وحتٕــاى الــل  ٵ ا ــ  اإلا١ل نــاا ال ٬هيــ  ال

نـــاا ٠لـــ  توـــاوٚ  ٬هيـــ  نفنيـــ  مـــه ٬ ا٠ـــل ات٠يـــ  تنّـــال  اإلا١ل   يــــ  و٭ـــ م تت ٨

ـــــٟ  تاغصّــــ ٵ ٠لــــ  ات٠يــــ  تنّـــــال  تـــــين١ل نــــاا تحيــــن و   للهىــــت٩يل َ ال٘ا

اإلا١ل نــاا مـــه أك ت٬ــ  تنـــَ أك نٳـــاى وتــ ٨  ٨يـــم ا ا ـــاا ٘ ٨يــ  ن وبٙـــ  تتلـــٴ 

 . وـيال٭ ا٠ل اإلا١ل نا

وٲ  ـــ ي ٘اب١ـــا  تــــ البافـــ  ال ٬هيـــ  نـــن   نـــَ ألاًٍـــٙ  تاغبـــلناا، ال بــــ  تت١ت

اا ٌــــياا اإلاتاحـــ ، وت٩ا٠ـــم ٨ه ـــا ال١ل ـــل نـــَ الت٭يــــي ٬هيـــا وب١ـــا لل وـــاوم تالانٳا

ن نــ  اغبــلناا اإلا٭لنــ ، و وٲــن ٠لــ  ٌــبٳاا اإلا١ل نــاا  يـــ  تىــاهو مــه ت٥ي تـــ ال

ـ ا نفتلـ٪ نف جـاا وٲٌ ل جيـا اإلا١ل نـاا نـَ  ت٠ل   او ا ٌبٲ  الاية ي ، ٰت

 ت  للتٙ  اا اغصاِل تـيوٝ   ي تـ النتي  دـ  اا وت  ز   ت ٌـيألتاا تو٭
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 تــ ك وبــالٵ اإلا١ل نــاا   ل ــا  تـــ ٰهــا ت١ــ ٧ البافــ  ال ٬هيــ  تاا ــا البافــ  ال

ـ ٵ اإلاباٌـ  تالٳانـم تــيمه ٌٳم  ٬مي نَ   ٵ توـاوم اوّـاٵ جل ـلج و   الِ 

ا   اإلا١ل نـاا، تالبافـ  ال ٬هيـ  ته٩  ن ـا ال اوـ٢ قـه تافـ  اإلا١ل نـاا مـه ٌـٳل ا 

 .اإلاتا  ٠ل  ٌبٲ  الاية ي  ال ٬مي
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 :ـــتخاجم

يّم مه ا   ه   ال  ٬  البحني  ب١ـل اوت١ أـٌا للهـل م اإلا٩ـاهيمي لٳـم 

البافــ  ال ٬هيــ  ا ــ  اى التحــ وا ت  الاجتهــا ه يـــ  الت٥، نــَ التحــ وا الاجتها٠يــ 

ـتم  ـ٢ و٭ليـلك تٙـ ى ا ـ  ٠ـالو ن ىـاٟ  تنتٙـ   ٨ٔ  الاجتها٠ي  ايت٭ل  نـَ ٔت

 ايمٌــــي٘ب٭اوـــم تدت  ال ٬هيـــ ، ٨ـــ ٤و اا ـــا ٱايـــ  وهـــي ٱـــم ج ايـــا اإلاتتهـــ٢البافـــ  

نفتلـــ٪ ٠ ٬اوـــم، الا اى البافـــ  ال ٬هيـــ  ج١لـــ  هـــ   ت  أيهـــاٗ وـــل ٯ ا٨ـــ ال ت 

التحــــ وا و  ــــ  ٌــــٲ  نفتل٩ــــا وــــ اى نــــَ حيــــن وــــ ٠  حــــلتث ا ات نــــَ حيــــن 

نٕه ا ا، حين أل لـ  هـ   البافـ  ال ٬هيـ  نتهنلـ  بٍـٳم  ـاُ مـه الاية يـ  

فـــ  نريٌـــ  أحـــل   ٨تـــ ج ٠هي٭ـــ  تـــ ى نفتلـــ٪ ألاجيـــاٵ تأِـــبح  التحـــ وا تا

ــــ ا ال١ــــالو  الاجتها٠يــــ   اا ه  ــــاا نفتل٩ اإلا ج١يــــ  ت٤  بــــ  ٠ــــَ أِــــل ا ٨ٔ 

الــ ك وفٙــ  اغصــلتل الت٭ليل ــ   يـــ الا٨ة اضــ ي ال١ــالمي ات نــا يىــمف ال١ــالو الٳ  

 .لٳم نتته٢
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 كاتمت اإلاساجع

الاجتها٠يـــــــ  ال٭يهيـــــــ  للٍـــــــبا  اإلا٥ بـــــــ : ٠بـــــــل اللٙيـــــــ٪ ٰـــــــلاك، التحـــــــ وا  -1

ل تال٩ و، نتل  ٱلي  ٠ل م الة تي ،     79، ُ 7، ال١لل 2015نحاتل  للِ 

نحهـــــــل وـــــــ١يل ٠بـــــــل اإلاتيـــــــل تنهـــــــلت  ٠بـــــــل ال احـــــــل اغصيٙـــــــ ، التحـــــــ وا  -2

 ، يـــــــــــيالاجتها٠يــــــــــ  تالىياوــــــــــي  توــــــــــهاا اللبّــــــــــي  اإلاّــــــــــ   ، ل اوــــــــــ  نيلا

 370، ُ 43لل ، اإلات2015ح لياا آلا  ٠ ى ٌهي، نّ ، 

نّـــــ٩ٙ  اغبٍـــــا ، ل اوــــــ  اإلاتتهـــــ٢، نٲتبـــــ  الايتلــــــ  اإلاّـــــ   ، ال٭ــــــاه ج،  -3

1977 ُ ،1883 

الاجتهـــــــا ه تالـــــــ  ه الٙب٭ـــــــ ، ؤلاوـــــــٲٌل   ، لا   يــــــــ  اهيو، الت٥تــــــــ  اللوـــــــ  ه   -4

  42، ُ 2004ا الٙبا٠  تالٍٍ ، يـيال ٨اى لل

اإلاـــ أج تال١هـــم، ا٠تهـــال ٠ـــ م ت٠بـــل الباوـــٚ ٠بـــل اإلا١ٙـــ ، ال١ إلاـــ  ت٬ٕـــا ا  -5

ـــن الل اوـــاا ال١ليـــا تالبحـــ ث تاغبـــلناا اإلاتٳا نلـــ ، أ٠هـــاٵ الٌـــلتج ال١لهيـــ  إلاٰ 

 .108، ُ 2003جان١  ٠ ى ٌهي، 

٠بـــــل ال ـــــالك اغرـــــ ه ك، ٬ـــــان ه ٠لـــــو الاجتهـــــاٟ، ال٭ـــــاه ج، نٲتبـــــ  ا ٕـــــ   -6

 .198، ُ 1983الٍ ٫، 

ــــــــٳالياا ٌـــــــــ ٠بــــــــل ال٥ -7 ، نــــــــَ ٠هــــــــال، و وــــــــي ل جيا الن٭ا٨ــــــــ  اإلا٩ــــــــاهيو تالٌا

ن ل اواا ال حلج ال١ دي ، يـ  اغصلا   ا   ال١ إلا ، ت   189، ُ 2006تا، نٰ 

تا، ن١ـــــاجو لا  الٍـــــ ت٫ يــــــ  لـــــ يي ن١لـــــ ٧، اإلاٌتـــــل مـــــه الل٥ـــــ  تالا٠ـــــ م، ت -8

   . 246، ُ 1969الٳا  ليٲي ، 

ــــــــــــ اى، الت٥ -9 الاجتهــــــــــــا ه تاإلاتتهــــــــــــ٢،  يـــــــــــــ  حىــــــــــــ ى ٠بــــــــــــل اغصهيــــــــــــل أحهــــــــــــل ٌ 

  .4، ُ 2008ؤلاوٲٌل   ، اإلاٲتا اغرانعه اغصل ن، 



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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تا، لا  يــــــــ  نّـــــــ٩ٙ  اغبٍـــــــا ، ل اوـــــــاا مـــــــه ٠لـــــــو الاجتهـــــــاٟ ال١ـــــــاوله، ت -10

   91، ُ 1989ال  ٕ  ال١ دي ، 

نحهــــــل ٠ــــــا٘٪ ٤يــــــن، ٬ــــــان ه ٠لــــــو الاجتهــــــاٟ، ال يفــــــ  اإلاّــــــ    ال١انــــــ   -11

 415– 414، ُ ُ 1979للٲتا ، 

تالبٌـــــــاى الاجتهـــــــا ه، ال٭ـــــــاه ج، نٲتبـــــــ  ال٭ـــــــاه ج  يــــــــ  الـــــــٌٲ تك، الت٥أحهـــــــل  -12

   8، ُ 1968اغصل ن ، 

، 2000الاجتهــا ه، ال٭ــاه ج، نٲتبــ  ال٭ــاه ج اغصل نــ ،  يـــ  أحهــل ما ــل، الت٥ -13

 ُ49 

ــــة اٱ ، ال٭ــــاه ج،  يـــــ  ٠بــــل الباوــــٚ حىــــَ، الت٥ -14 الاجتهــــا ه مــــه اإلاتتهــــ٢ الٌا

 49تب  ال٭اه ج اغصل ن ، ُ ٬ اىج مه اغبلن  الاجتها٠ي ، نٲ

الاجتهـــــا ه، ؤلاوـــــٲٌل   ، نإوىـــــ  ٌـــــبا   يــــــ  ، الت٥يــــــ ٨ال ـــــ  ٠هـــــ  اغر و  -15

 10، ُ 1993اغران١ ، 

حىــَ، الن٭ا٨ــ  تالن٭ا٨ــاا ال٩ ٠يــ ، نّــ ، لا  اإلا١ ٨ــ  اغران١يــ ،  يـــ   ا -16

1997 ُ ،240 . 

 .13ن ج٢ واتٮ، ُ  يـ ٨ال   ٠ه  اغر و  -17

ــــ ٵ ا ــــ  اإلا١ل نــــاا مــــه هت ــــاا نحهــــل،  -18 ياا ألاوــــاو ج البــــاحن ى للِ  وــــلٰ 

اغرل٩ــــــ  تالا٤ــــــ اٗ مــــــه البافــــــ   تـــــــ البافــــــ  ال ٬هيــــــ ، ألاوــــــاو ج البــــــاحن ى تتان١

 . 2014، جان١  ته اى، تـيـ ال ٬هي ،  وال  ناجى

جه١ــــ  يّــــ  الـــــل َ حىــــَ، وحــــل اا اإلاٲتبـــــاا ال ٬هيــــ  ال١ ديــــ  تآلانـــــاٵ  -19

إوه  الـــــــلت ه للتٲٌ ل جيـــــــا اإلا١ل نـــــــاا ال ٬هيـــــــ ، اإلا١٭ـــــــ لج ٠له ـــــــا، ١٨اليـــــــاا اإلاـــــــ

الاوتاهـــــــاا اغصل نـــــــ  مـــــــه وٲٌ ل جيـــــــا اإلا١ل نـــــــاا، جان١ـــــــاا الن ٬ـــــــاى، ٠هـــــــاى، 

 . 2012 دـ أٰت  
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خي لخىىىلىجُا ؤلاجـاٌ واإلاعلىماث وعالكتها بالخغ  ُـس الخدبع الخاٍز

 ؤلاجخماعي

 * Zeguendri horiyaشكىدزي خىزٍت 

 ملدمت:

تٍـــ ل نتته١اوٌـــا اغصاليـــ  ن حلـــ  نه ـــزج نـــَ التٙـــ    هٲـــَ ا٠تبا هـــا يتاجـــا 

 ا أا ـــــا تــــــهإلا احـــــم التٙـــــ   التٲٌ لـــــ عه تدـــــ لٴ  هٲـــــَ ا٠تبا هـــــا ته٭ا يت ـــــا بىات٭

اإلا حلـــ  اغرـــل نتٙـــ  ج، وٙـــ   ل٠ـــ   ليـــم حاجـــاا تنتٙلبـــاا  لنـــ  ؤلاًىـــاى 

م  حــــلاث  لــــٴ حتهــــ  ٠ليــــ تـــــ تلٲــــَ لــــاي أى نتٙلبــــاا ؤلاًىــــاى تحاجاوــــم ال

التٙــــ   توــــتحتو ٠ليــــم أ ٕــــا نٕــــا٩٠   لــــٴ التحــــل ن لتّــــب  التٲٌ ل جيــــا 

اغصالي  نَ ال واوم ال١ال    ى لو ي٭م أا ا أِبح  ٬ل ه  ألانـ  الـ ك  حـتو 

 اا.يـ  أى و٢ٕ مه وفٙيٙ ا ه   الت٥ ٠ل  اإلاتته١اا

توــٚ  ـــ  ج نت١ــللج ألاب١ـــال مــه نتـــاوا وٲٌ ل جيــا اإلا١ل نـــاا تالاوّـــاوا 

اا يــــ  ا ٠لــ  ٱــم ج ايبــم، ٨٭ـــل وــاهه  مــه  حــلاث ت٥ي ــــ  تىــ ل ال١ــالو أ تـــ لا

 ـــبه  مـــه اإلاتتهـــ٢، ٨تٲٌ ل جيـــا اإلا١ل نـــاا تالاوّـــاٵ أِـــبح  وـــه  ال١ّـــ  

اغصــــا ه تنٝ ــــ  نــــَ نٝــــاه  و٭لنــــم، لــــ ا ٨ــــشى ؤلاًىــــاى ٬ــــل وحــــ   ت٩ٕــــم هــــ   

ٱايـــ  وــــثا مـــه وفل٩ـــم ٨ل٭ــــل  تــــ التٲٌ ل جيـــا اغصل نـــ  نـــَ نفتلــــ٪ ال٭يـــ ل ال

واهه  ه   التٲٌ ل جيا مه اي٩تاحم ٠ل  ال١الو ت لٴ تا٠تبا  أيم مـه ٱـم  ـ م 

 يـــ  مــه نفتلــ٪ نتــاوا اغصيــاج الاجتها٠يــ  تالّــٌا٠ي  ت٤  ـــ   ٳــ ى جل ــل توٙ  

  لٴ نَ اإلاتاوا.

                                                 
 . البليلج جان١  :أوتا ج، ZEGUENDRI HORIYA ح     م٬ٌل ك  *
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توـــــــٌحاتٵ نـــــــَ  ـــــــ ٵ هـــــــ   ال  ٬ـــــــ  البحنيـــــــ  وثيـــــــاى ال١ ٬ـــــــ  تـــــــ ى وٙـــــــ   

 تها ه .الاج يـ  وٲٌ ل جيا اإلا١ل ناا تالاوّاٵ تالت٥

 الاجخماعي: ُـس مفهىم الخغ

وٙــــــ أ ٠لــــــ  التٌٝــــــ و  تـــــــ الاجتهــــــا ه   ــــــ  نتهــــــٟ  التحــــــ وا ال يـــــــ  الت٥ يــــــ  يٍ

وٝ ــــــ  ٠لــــــ  نىــــــت   ألاتٍ ــــــ  تال حــــــلاا الاجتها٠ ــــــ   تـــــــ الاجتهــــــا ه أك ولــــــٴ ال

اليــــ يى الــــ ك وت١ــــم نــــَ الت٥ ــــ  الاجتهــــا ه جنو ــــ  مــــه ٠هل ــــ  أتوــــ٢ قــــه الت٥ ــــ  

اا يــــــ  ٠لـــــ م وٲٌ ل جيـــــا لٕـــــا٧   ـــــ   لـــــٴ الت٥ الن٭ـــــامه تهـــــا وٍـــــهم نـــــَ ٨ٌـــــ ى،

يـ اإلا١ا ت  الٙا و  ٠ل  ٬ ا٠ل التٌٝ و الاجتها ه تها ٨ه ا ال٭ و
1
. 

ــ  ج التٌٝــ و  ٰهــا وٍــ   الت٥ ــ  مــه الٌٝــام الاجتهــا ه   ــ  الت٥  ــ  مــه ٌــٳم ِت

تهــــا مــــه  لــــٴ ن اٰــــن تنٳــــاى ألا٨ــــ ال اليــــ يى الــــ ك  تألالتا  نٕــــه ا ا تنحت اهــــا

 لـٴ نـَ  لهـي أ٨ـ ال لـإلتى ألتا ا مـه الٍىـٮ الاجتهـا ه تنـ٢لت١م نَ الت٥  ـ  

لهتلٲ ـــــا ألا ـــــباُ الٍـــــا٤ل ى إلا اٰـــــن اجتها٠ ـــــ   تــــــ ألاهه ـــــ   ل اٯ ال٭ هـــــ  ال

   ألاحــــــلاث تال ٬ــــــا ٢ مــــــه ن١ ٌــــــ  تنــــــا ل ــــــل  اإلا اٰــــــن نــــــَ ٬ــــــل ج و    لــــــ  ٠لــــــ  وــــــ

اإلاتته٢
2
. 

ف ؤلاجساثي:  الخعٍس

تته١ــاا ن منــ  للٌــٟ  الثٍــ ك،   الاجتهــا ه ٜــاه ج ن جــ لج مــه ٱــم اإلاـالت٥ ـ

 ج منٌ ـ  نحـللج ـته  ٱم وح ٵ  حلث مه الٌٝو تألاج نج الاجتها٠     ٵ ٨ت

٠ انـم الت٥ ـ   نٌٝ ن  نىا  اغصياج للي ا يـ  لل  ٨فاا تاو١  نَ اإلاتته٢ تي٥

 الاجتها ه:

                                                 
 73ُ ،2008 ٠هاى، ال٩ٲ ، لا  ،1ٗ ال١ ب ، اإلاتته٢ ل او      نل م تآ  تى، ٠ّام و ٨يٮ 1

 .109ُ ،1984 ال٭اه ج، الٍ ٫، ا ٕ  نٲتب  ،1ٗ اإلاتته٢، لل او  نل م ال الك، ٠بل اغر ه ك  2
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ا مــــــــــه وحللــــــــــلهو ل١ انــــــــــم الت٥ ــــــــــ  يـــــــــــ  و لفتلــــــــــ٪ البــــــــــاحن ى تاإلاٌٝــــــــــ تى ٰن

ال٭ــــــ ٵ أى الت٥ ــــــ  الاجتهــــــا ه ت١٨ال تــــــم تاوتاهاوــــــم وــــــ وبٚ الاجتهــــــا ه، ت هٲــــــَ 

ـــــــ  حلت ـــــــم  تــــــــ ا وبا٘ـــــــا ت  ـــــــٮ الّـــــــل  تال١ انـــــــم تاإلاّـــــــال  تألاوـــــــبا  ال ألا   

 :اإلاإلل  للت٥   الاجتها ه وبا٠ا قه تال١ انم

اا و  ـــــ  تقــــه ال١ انــــم اإلا وبٙــــ  تهته ٠ــــ  نــــَ اإلاإ  :العىامــــل الخازج ــــت -

اا يــــــ  اا الٙب ١ ـــــ ، الت٥يــــــ   زل٭ ـــــ  أت الت٥ل ـــــم ل ًىـــــاى ٨ه ـــــا، ٱال١ انـــــم ال٩

 .اا الن٭ا٨  يـ  الىٳاي   تالت٥

اا الب ئ ــ  تا١ًٳاوــا  ا ٠لــ  يـــ   ى الت بــ٢ التــا اذه الت٥ :العىامــل الب ة ــت -

اا يــــ  اا الاجتها٠ ـــ  لل ـــم ٠لـــ  ١٨ال ـــ  ال١ انـــم الب ئ ـــ  مـــه  حـــلاث ت٥يــــ  الت٥

للـــــل نـــــَ الـــــلتٵ أحـــــل   اجتها٠ ـــــ  ب١ ـــــلج اإلاـــــل ، ٨ـــــال٩ٙ ج ال٩ٌٙ ـــــ  مـــــه ال١

اا ٰه ـ  تي ٠ ــ ، هـ ا ال جــم ؤلالتـاب  لل١ انــم الب ئ ـ  مــه ن٭اتـم ٜــ ت٧ يــ  ت٥

ت ئ ـــــ  لهٲ  ـــــا  حـــــلاث ال١ٲـــــي، ننـــــم نـــــا لحـــــلث مـــــه حـــــاٵ الٳـــــ ا ث الٙب ١ ـــــ  

اٰ ى تال٩ ٕاياا ت٤  ها نَ ال١ انم تالٝـ ت٧ اإلات١ل٭ـ  تالبةفـ  بـ  ٱالنومٵ تال

 .الٙا٬ ا ت  اغر٥ ا٨ي  تاإلاٌا   

ن١ــــلوا ت  تاإلا٭ّــــ ل ل ــــا  رــــو الىــــٳاى تيهــــ هو: لعىامــــل الدًمغسافُــــتا -

الهرـ ج تاغبّـ د  تال ٨ ـاا ت رــو ٨فـ  الٍـبا    ــ  ال١ـلل ؤلاجهـا ه للىــٳاى، 

ا ج     أى ن١ـلٵ يهـ  الىـٳاى نـ وبٚ ب١هل  التحٕـ  تالتّـٍ ٢،  تــ تاهٲَ ؤلٌا

٭ـــــلم تالتٙـــــ   اإلاةزا ـــــل ٠ـــــان  ن١ ٭ـــــا للت يــــــ تهٌـــــاٯ نـــــَ لٌٝـــــ    ـــــ  الٌهـــــ  الىٳا

ـــٳاٵ الت٥ ـــ  الاجتهـــا ه ٤ ـــ  اإلا ٤ـــ   ٨ه ـــا، ٰهـــا ت١ـــل الهرـــ ج نت٥ ا يــــ  نّـــل ا أٌل

  الاجتهـا ه، ٨٭ــل أٰـلا ال١للــل نـَ الل اوــاا ٠لــ  ـل ه ٤ ا٨يـا ن هــا مـه الت٥ ــ

الـــ ك  يــــ أى الاـــزت  أت الهرـــ ج نـــَ نتتهـــ٢   ـــ  آ ـــ  لـــإلك   ـــ  ال وـــ امى الىٳا
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 ـــ  تالا٬تّـــالل  تالن٭ا٨ ـــ  ال٭اوهـــ  مـــه ٠لـــ  نفتلـــ٪ الٍٍـــا٘اا الاجتها٠  ــــ  لإ 

 .اإلاتته٢ 

توـاوم الاوّـاٵ اغرهاه  لـ  ٠لـ  اإلاتته١ـاا نـَ   ــ  وإ  العىامـل الثلاف ـت: -

الاوّـــــاٵ الن٭ــــــامه أت الاحتٳـــــاٯ الن٭ـــــامه ٠انــــــم   ـــــ ٵ ًٍـــــ  الن٭ا٨ــــــاا، ٰهـــــا أى

١٨ــــاٵ مــــه  حــــلاث ت٥ ــــ  اجتهــــا ه تاوــــ٢ اإلاــــل   اِــــ  مــــه الن٭ا٨ــــاا اإلاتل٭ ــــ  أت 

اإلا١ت٭ــــلاا ت  وٳــــ ى تلالــــ  التــــ     ٠لــــ  نىــــت   اإلاٌٝ نــــ  ال٩ٲ اــــ ت  اإلاىــــت٭بل ،

نىــــت   ن٭اتنــــ  ت  اغر ايــــا الللٍ ــــ  تأٌــــٳاٵ اإلاها وــــاا اغرايث ــــ ت  الى اوــــ  

  الن٭ا٨  الت٭ل لل .

الٍــــبا  ٨فــــ  اجتها٠ ــــ  لٌٝــــ   له ــــا  بـــــ  تنــــَ نٌٝــــ   البٍ ــــ  الاجتها٠ ــــ  و١ت

تاوـــــــت١لالا للت٥ ـــــــ  الاجتهـــــــا ه، ألا ـــــــو  ايــــــــ  و   نــــــــ  ٠لـــــــ  أوـــــــاه أا ـــــــا ال٩فـــــــ  ألاٰ

لهتلٳـــــــ ى ال٭ـــــــل ج ٠لـــــــ  النـــــــ  ج ٠لـــــــ  ال٭ـــــــ و الاجتها٠ ـــــــ  الىـــــــاولج تاإلاىـــــــ ٙ ج 

  اتتٳـــا هو للبـــلاوم الن٭ا٨ ـــ  اغرللـــلج تال٩ اـــلج تالتحـــ   نـــَ الن٭ا٨ـــ  يــــيت نٳا

 .ؤلالناني  ته   نٌإ اا أتل   للت٥   الاجتها ه تالن٭امه

٭ّـل تـم نته ٠ـ  أيهـاٗ ؤلايتـاج الىـاولج تالـ ك ل :العىامـل الاكخــاد ت -

مه اإلاتته٢ تأٌٳاٵ الت می٢ اإلا وبٙ  تالىل٢ تاغبلناا ٰت ا أيهـاٗ الاوـت  ٯ 

اإلاٌ ٍــ ج تــ ى أ٨ــ ال اإلاتتهــ٢،  ٔــا٨    ــ  يٝــام اإلالٲ ــ  الىــاول تالتّــٍ ٢، هــ   

 مه ٜاه ج الت٥   الاجتها ه. ا ـ  ال١ انم نتته١  ول١ا لتا  ١٨او تنإ 

ا الاي بـا    ـ  أى ال١انـم الا٬تّـالك ٠لـ  ا وبـاٗ ب١ انـم و و٭ـم  و أيـم لتـ

أهه   ٠َ ال١انم الل ه ٤ امه تالب  ـي تالتٲٌ لـ عه، لٲـَ ًٍـ     ـ  أى ال١انـم 

الت٥ ـــ  لٲٌـــم لـــةي  الا٬تّـــالك ٬ـــل لٳـــ ى لـــم الىـــبٮ مـــه تىـــ ی٢ ٠هل ـــ  الايت٭ـــاٵ

 ــــ  الاجتهــــا ه ال١انــــم اغصاوــــو تاغصتمــــي مــــه الت٥ ــــ  الاجتهــــا ه، ألى ٠ انــــم الت٥
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٨ ــم لحــلاث ت٥ ــ  اجتهــا ه ٌــانم ت٠لــ  نىــت ااا   ـــ  ألا ــ   وت٩ا٠ــم ن١ــم توإ 

 نتاوا نت١للج. بـ  نفتل٩  ت٠

لٳــــــ ى نّــــــل ها نــــــَ لا ــــــم  تـــــــ ال١ انــــــم ال ٌـــــــ ت١و العىامــــــل الداخل ــــــت: -

أت ب١بــــا ج أ ــــ   اإلاتتهــــ٢ مــــه حــــل  اوــــم توتٕــــهَ ال١ انــــم اللا ل ــــ  ، اإلاتتهــــ٢

لت٥ ـ ،   ٌـا ج للـلت  اإلاٌـٗ  تالٌٝـام الى اسـ ي مـه  حـلاثال١ انم الٌٝان   مـه 

ــــ ا الـــــلت  الــــ ك ول١بـــــم الت٥ ، اا التٲٌ ل ج ــــ  تالتتللـــــلاا تالا ة ا٠ـــــاايــــــ  ٰت

 ٔـــا٨    ـــ  ال١ انـــم اإلا وبٙـــ  تـــال٨ ال  تك التـــ     مـــه آلا ـــ اَ تال٭ـــال اَ ٠لـــ  

 . حلاث الت٥    ٱال٭الج تالى او  ى ت جاٵ اغص  

م ٜ ـــ   الـــٌٝو الى اوـــ   اإلا٩ٌّـــل  ٠ـــَ اإلاتتهــــ٢ تــــ  أالىظـــام الظ ا:ـــ ي:  -

ـــــ  تالٌٝـــــام  يــــــ اإلال تلت هـــــا مـــــه  حـــــلاث الت٥ ـــــ  الاجتهـــــا٠ ى، ٨هـــــَ ألالتا  اإلاٌ٘ 

تياا وــــيالى اســـ ي وٌٝـــ و ال١ ٬ـــاا اغبا ج ـــ ، ٰهـــا لـــإلك لتا  مـــه  وـــو اوة ا

ـــــ لٴ وح٭ ـــــٮ ال ٨اه ـــــ   نت١ــــللج اغر ايـــــا ل ـــــل٧ ٔـــــهاى الاوــــت٭ ا  تألانـــــَ ٰت

   .  تالاجتها٠  الا٬تّالل

تنـــا لهٲـــَ ال ٬ـــ ٧ ٠ٌـــل  ٌٰ  تـــ  قـــه أيـــم ٱلهـــا اوـــتٙاٟ الٌٝـــام الى اســـ ي 

اا ٠لــــ  يـــــ  ما ١٨ال تــــم مــــه  حــــلاث ت٥يتـــــ  أى لح٭ــــٮ ل جــــ  نــــَ ال٭ــــ ج ٱــــم نــــا 

اإلاىـــــت   الـــــلا له تالـــــتحٲو ٨ه ـــــا، ٰهـــــا أى الٌٝـــــام و ل٭تّـــــ  لت   ٠لـــــ   وـــــو 

ـــبٚ نىـــا ها تـــم الى اوـــاا أت التـــل م مـــه ال٭ٕـــالا الا٬تّـــالل  توٌٝ ه ـــ ا ٔت

لت١ـــــــل  لت     ـــــــ  البٌـــــــاى الى اســـــــ ي  اوـــــــم، ألى ٠هل ـــــــ  التٌه ـــــــ  الاجتها٠ ـــــــ  و 

وت ٬ــ٪ ٠لــ  اغر ايــا الاجتها٠ ــ  تالا٬تّــالل  تال٩ٌىــ   تــم وت١ــل   لــٴ   ــ  

 التٌه   الى او  .

ال١انـــم التٲٌ لـــ عه: تیٍـــ     ـــ  التٙب ٭ـــاا ال١هل ـــ   اا اغرـــ ت  ال١له ـــ  - 

تاإلا١ل ناو ــــ ، تت١ــــل نّــــل ا ت٠ــــان   وةىــــ ا مــــه  حــــلاث الت٥ ــــ  الاجتهــــا ه، تنــــا 
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اا ٠لــــ  جه ــــ٢ اإلاىــــت ااا تمــــه يـــــ  ي حٝــــم مــــه تا١٬ٌــــا تح اوٌــــا ال  ن ــــ  نــــَ ت٥ي

غصللنـــــــــــ ، نفتلـــــــــــ٪ اإلا ـــــــــــاللَ ٱايـــــــــــ  ي  تـــــــــــ  نباٌـــــــــــ ج لـــــــــــأللتاا تالت٭ٌ ـــــــــــاا ا

٨اوٰ ٍــا٨اا تالا ة ا٠ــاا أواوــ ا ن١ــ ٧ ٠له ــ ، ح ــن أيــم ٱلهــا ٱــاى هٌــاٯ 

ت٥ ــ  وٲٌ لــ عه لٍــت  ٠ٌــم ت٥ ــ  اجتهــا ه وــ ی٢، ٨اإلاتته١ــاا الت٭ل للــ  و٩ةــٓ  

أيــــم و ل جـــــل هٌـــــاٯ ت٥  ــــ  مـــــه ٠ـــــام اإلاتته١ــــاا توٌٝـــــ  لـــــم ب١ــــ ى الٍـــــٴ ٠ٲـــــي 

ت رهـــــم، تابحـــــن  و٭بـــــم الت٥  ـــــ  ن هـــــا ٱـــــاى ٌـــــٳلم تــــــ اإلاتته١ـــــاا اإلا١اِـــــ ج ال

نهـــا  نــــ  ال٩ـــ ل لتنـــا ٠ـــَ الاتتٳـــا  تالتتللـــل لل جـــ  أيـــم و١ـــ ٧ ٠ـــَ اإلاىـــت٭بم أٰ

و١ ٨ـــــم ٠ـــــَ اإلااضـــــ ي، تات ٬ـــــ٢ لتنـــــا أيـــــم وـــــتحلث وٙـــــ  اا نىـــــته ج مـــــه ت ئتـــــم 

اغصــللن  يـــ تــ ى اإلاتتهـ٢ ؤلاًىا Alvin Tofler اإلااللـ ، ح ــن لـ   ٠ــالو الاجتهــاٟ

  ، تأٰــل ت يٌــا ١ًــةَ مــه نتتهــ٢ لح ــا مــه حالــ  نىــته ج نــَ الّــلن  اإلاىــت٭بل

اا تّ  ج و ي١   ١ّا التحٲو ٨ه ا.يـ  وحلث ٨يم الت٥ نت٥  
1
 

ي" الـ ك أ٬ــ  تـ ى الٌٝـام الاجتهـا ه هــ  يتـاج ال١هل ـ  ؤلايتاج ــ   تٱـا ٵ نـاٰ 

 تالا٬تّالل . 

اغرهــا ه أحــل ال١ انــم ت  ال٩ــ لك يـــ و١ــل ال١٩ــم ؤلاًىا :هـــيالفعــل ؤلاوظا -

 حــــــلاث الت٥ ــــــ  الاجتهــــــا ه، ٨ٌٝ اــــــ  "ال جــــــم ال١ٝــــــ و"  اإلاىــــــاهه  مــــــهت  ج ـــــــ  اإلاإ 

ها يٝ اــــ  مــــه التــــا ال الاجتهــــا ه تالت٥ ــــ  الاجتهــــا ه، تمــــه ٠لــــو بـــــ  هٌــــاٯ نــــَ و١ت

يا٬ّــــ  اإلا١٭ ل ــــ  ح ــــن و١لــــم ٠لهــــاى الاجتهــــاٟ  بـــــ  الاجتهــــاٟ هــــ   الٌٝ اــــ  ت١ت

لــةي ال١ٲـيد تابــ ى ت  ايت٭ـالهو ل ــا ايٙ ٬ـا نــَ ٱـ ى التــا ال هـ  ِــا٢ً ألا٨ـ ال

أهــــــلا٧ الن٠هــــــاى تال٭ــــــالج نــــــا قــــــه  و يتــــــاج ت  ٠لهــــــاى الاجتهــــــاٟ تــــــ ى  بّــــــ اا

ًٍـــــ ا   ل ـــــا، تتج ـــــ   تــــــ تنحّـــــل  للن٭ا٨ـــــ  تنتهـــــٟ  ال٭ـــــ   الاجتها٠ ـــــ  ال
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GALLIMARD , PARIS. 1974, P75. 
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الٌٝــــ  الى وــــ   ٭ا٨   وــــ   أى الت٥ ـــــ  الاجتهــــا ه لــــتو نـــــَ  ــــ ٵ وــــ ٨  أ٨ـــــ ال 

ـــــــ لٴ ال٭ـــــــل ج ٠لـــــــ  و هنـــــــم لته ـــــــزتى تـــــــالٙه   تال ٤بـــــــ  ال١ال ـــــــ  مـــــــه ؤلايتـــــــام ٰت

تو٭هــــْ ألالتا  اإلاىـــــت٭بل  ، تهــــإوى ألا٨ـــــ ال لتنـــــا وٳــــ ى نىـــــاههت و نله وـــــ  

ـ٪ تالت٭ل للـ    ـ  ن حلـ   ـ٢ أت ن حلـ  وِ  تتا ص  مـه ايت٭ـاٵ اإلاتتهـ٢ نـَ ٔت

٪ أت وته ز تاغصلا    . 1وِ 

 الاجخماعي: ُـس الخىىىلىجُا جوىزها ودوزها في الخغُ

خي للخىىىلىجُا:  الخوىز الخاٍز

أى نىــــت    يـــــ  التٲٌ ل جيــــا ؤلاًىــــاى نٌــــ   ل٭ــــم   ــــ    نٌــــا هــــ ا، ٤ ا٨٭ــــ  

 ــ م، ٨تٲٌ ل جيـا ال٭ـ ى النــانَ ٠ٍـ  لاىــ   و٭ـلن ا توٙ  هـا  ــنلال   نـا ب١ـل

ـــــــــــ   تالت٭ــــــــــ ـــــــــــل نــــــــــ  التٙـــــ لم ـقــــــــــه وٲٌ ل جيــــــــــا ال٭ــــــــــ ى ال احــــــــــل تال١ٍــــــــــ  َ، ت٬ــــــ

مهاتـ  ن احم تنَ أ بـ  التٲٌ ل عه ٠
2
 

وه ـــزا تـــال ٱ ل  تــــ ٠ ٨ـــ  هـــ   اإلا حلـــ  تاغصيـــاج الثىـــيٙ  ال اإلاسخلـــت ألاولـــى:

، حيـــــن ٨ه ـــــا ؤلاًىـــــاى ن١تهـــــلا ٠لـــــ  ٬ وـــــم ال١ٕـــــلي  لتلبيـــــ  وــــــ تالاٰت٩ـــــاى ال ا

اوم نحـــــلتلج مـــــه نتـــــاٵ يــــــيحاجاوـــــم نـــــَ أجـــــم الب٭ـــــاى تالاوـــــته ا ، ٨ٳايـــــ   نٳا

وــو  تـــ الاٰ ٍـا٧ تؤلاتــلاٟ، حيــن وــو الت١ــ ٧ ٠لـ  ب١ــٖ ال وــاوم الثىــيٙ  ال

هال ا مــه نتــاٵ الن ا٠ــ  ننــم ال٩ــ ه،اإلاح اث تالٙاح يــ  ال  اويــ  ....اغــ . اوــت١

تت١ـــــ ٧ هـــــ   اإلا حلـــــ  تاإلا حلـــــ  الن ا٠يـــــ ، ٨الن ا٠ـــــ  قـــــه الٍٍـــــاٗ ألاتٵ الـــــ ك 
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٠ ٨م ؤلاًىاى تنَ  و وٙ   ًٍا٘م توٙ  ا ن١ـم التٲٌ ل جيـا تتٙـ   اغصيـاج 

 الاجتها٠ي  تت١٭لها مه اإلا احم ال ح٭ .

ل٭ـــــــل وه ـــــــزا هـــــــ   اإلا حلـــــــ  تن ـــــــالج الٙلـــــــا ٠لـــــــ  الىـــــــل٢  ت:هــــــــُاإلاسخلـــــــت الثا

ؤلايتاجيـــ   اِـــ  نـــ٢ ونا ـــل ٠ـــلل الىـــٳاى الـــ ك ٠ ٨تـــم اإلاتته١ـــاا،    ٜ ـــ ا 

الن  ج الٌّا٠ي  ي٭ٙـ   بـ  ٩ٲت  ج لتلبي اغحراا ألاواوي  تاإلاةزا لج تت١تيـياإلاا

وحـــ ٵ حاوـــه  مـــه وـــا  ل اإلاتته١ـــاا الثٍـــ    ٨ب٩ٕـــل ا ٜ ـــ ا آلالـــ  البفا  ـــ  

ن ــــلا لتٙــــ   ن ىــــاٟ  للتٲٌ ل جيــــ  الّــــٌا٠ي  ١٨ــــٓ  اغر ــــل الثٍــــ ك  تـــــ ال

أى التٙــــــ    يـــــــ  ٢ ٤ٌـــــــيٳ  ت٠ ٨ــــــ  هــــــ   اإلا حلــــــ  ته حلــــــ  التّيـــــــيتاغر ــــــل اإلايٳا

٢، تــم ل ــم نتــاوا ٌـــييتــاج تالتّالتٲٌ لــ عه لــو  ٲــَ نٌحّــ ا مــه توــاوم ؤلا 

مــه اإلاتــاٵ ال١ىــٲ ك ...اغ .توــو  ًٍــاى  تـــ ٠ــلج ننــم نتــاٵ الٌ٭ــم تالاوّــاٵ تح

التٲٌ لـ عه ٰه١ ـل اواٌت وـا ا ت ن  ٳـا   ــ  ن١اهل نتفّّ  للبحـن تالتٙ  

 .1961مه وٌ 

ت١ل ه   اإلا حل  قه أحـلث نـا ٠اٌـتم الثٍـ    نٌـ  تلا ـ   اإلاسخلت الثالثت:

نَ ال٭ـ ى ال١ٍـ  َ   ـ    نٌـا هـ ا حيـن أِـب  اإلاتتهـ٢ ي١تهـل   يـالٌّ٪ النا

تلا   نتتهـ٢ اإلا١ل نـاا ٨لـو  بـ  ٠ل  اإلا١ل ناا بٍٳم أواس ي، ٨    ال٩ة ج ت١ت

يــ نج اإلاتتهــ٢ ـت١ـل الّــٌا٠  قـه أوــاه اإلاتتهــ٢ ت يهـا أِــبح  اإلا١ل نــاا قـه ٰ 

ِــبح  اإلا١اِــ  تدــ لٴ وٙــ  ا التٲٌ ل جيــا اإلا تهــ  تهتــاٵ اإلا١ل نــاا ٨٭ــل أ

 وته ز مه ه   اإلا حل  نَ اإلاه زاا تي ٰ  نٌم:

تم تــــ   وحـــ ٵ اإلاتتهـــ٢ نـــَ نّـــ٢ٌ  ٍـــت  الىـــل٢   ـــ  نتتهـــ٢  ٭ـــلم اغبـــلناا. -

 اإلابتٲ اا التٲٌ ل جي  إلا١اغر  اإلا١ل ناا

ٜ ــ   ٨فــاا  الا٠تهــال ٱليــا ٠لــ  اإلا١ل نــاا تأيٝهت ــا مــه نفتلــ٪ اإلاٌٝهــاا -

 .  جل لجٌـين 
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 الاجخماعي: ُـس الخغالخىىىلىجُا ودوزها في 

٠ ٨ـــــ  التٲٌ ل جيـــــا ٠لـــــ  أا ـــــا نته ٠ـــــ  نـــــَ الـــــٌٝو تال٭ ا٠ـــــل التٙبي٭يـــــ  

اإلا١ٙيــاا اإلاىــتفلن  لبحــ ث تل اوــاا  تىــت٭  لتٙبيــٮ تـــ تأوــاليا ال١هــم ال

اا بــ  نبتٲ ج مه نتاٵ ؤلايتاج، تاغبلناا ٱ ا ـا التٙبيـٮ اإلاـٌٝو لله١ ٨ـ  تاغب

يىــتفلن ا  تــ   الٌــيتألاوـاليا ال٩ وهنـم نته ٠ـ  نــَ ال وـاوم تــ اإلاٲتثيـ  تال

ـــــــا ٬ انــــــــم  ؤلاًىـــــــاى مـــــــه نفتلــــــــ٪ يـــــــ احه حياوــــــــم ال١لهيـــــــ ، تدالتـــــــا ه ٨ســــــــي نٰ 

  .يـياإلا١لاا، تاإلا١ ٨  ؤلاًىا

ـــم ٠لـــ    ــــ  التٲٌ ل جيـــا ٜـــاه ج اجتها٠يـــ  ت ٭ا٨يـــ  تهـــ ا لأل بــــ  ت١ت الـــ ك وةٰ 

٨ــــشى أك البٌــــاى الاجتهــــا ه تالن٭امه،تالا٬تّــــالك، تالىياســــ ي للهتتهــــ٢، لــــ لٴ 

ولــــــــٴ   ـــــــــ  و نحالــــــــ  مــــــــه  ٭ـــــــامه يىا يــــــــ  و٭ـــــــلم وٲٌ لــــــــ عه نـــــــالك وــــــــيٳ ى لــــــــم و  

التٙـــ  اا ت اِـــ    ا ٱـــاى اإلاتتهـــ٢  تهتـــ٢ ت٭اتليـــ  الاوـــت١لال للتتل ـــل الـــ ك 

 ه  ح٭ي٭  نَ ح٭اوٮ ؤلاًىاى.

تل ــــ ا ٨ــــشى التٲٌ ل جيــــا يٝــــام اجتهــــا ه ت ٭ــــامه ت١هــــم ٠لــــ  ٤ــــ ه نبــــال   

نــ  ؤلاًىــاى تاإلاحــيٚ تل ــ ا ٨ــشى التٲٌ ل جيــا ت٬ــيو  ٭ا٨يــ  وٳــ ى لاوهــا مــه  ل

يٝـــام اجتهـــا ه ت ٭ـــامه ت١هـــم ٠لـــ  ٤ـــ ه نبـــال  ت٬ـــيو  ٭ا٨يـــ  وٳـــ ى لاوهـــا مــــه 

 لنـــ  ؤلاًىـــاى تاإلاحـــيٚ الـــ ك ي١ـــاَ ٨يـــم، ٨ســـي اوـــتتات  غصاجـــ  اجتها٠يـــ  

ــ   لــو وٝ ــ  نــَ ال١ــلم، ٨ٳــم و٭ــلم وٲٌ لــ عه نــَ ٌــ يم أى   ــ  ل ًىــاى ٨ِ 

ــــ ٵ   ــــ  أهــــلا٧ نحــــللج ت ٬ــــم ج ــــل نهٲــــَ تد ٬ــــم التٳــــالي٪ ٨شيــــم  ٍــــت   الِ 

ا جل لج ٜت ت٨ا نٌاوب  ل صياج.  ِ٨ 

 ى ال١ ٬ــــــــ  اإلاتباللــــــــ  تــــــــ ى التٲٌ ل جيــــــــا تاإلاتتهــــــــ٢ قــــــــه ٠ ٬ــــــــ  ن ٍــــــــاتٲ  

يلبّــ ا مــه ب١ــٖ اإلا٩ــ لاا، ٨ســي ت١ٲــي  تن١٭ــلج    و يىــتٙي٢ ؤلاًىــاى أى

ا ال١ل ـــل نـــَ   يــــالن٭ا٨ـــ  اإلاال ـــ  تال٩ٲ  ـــ  ألك نتتهـــ٢ تمـــه أ٬ّـــ  ت٬ ، ا ـــا ٤
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اإلا نـــ  الاجتها٠يـــ  لل٭  ـــ  تاإلال ٌـــ  ٠لـــ  الىـــ اى، ٨ال٭  ـــ  اليـــ م وتهتـــ٢ تهنا ـــا 

  اإلاىت١هل  مه الن ا٠  ٬ـل ألا   ـ  م ـالج ٌـيج١لت ا تٍب ا اإلال ٌ  ٨ال واوم ال٩

ٰهــــــا  يــــــ ؤلايتـــــاج توحىـــــ ى ٘ــــــ ٫ و ديـــــ  اإلااٌــــــي ، ٨ـــــاملال تـــــ لٴ اإلاــــــ لتل اغصي ا

ـــاحا  لـــٴ وحىـــ ى مـــه  ي٩ا،ِت   تـــاب  مـــه اغصيـــاج  يــــ  الا٬تّـــال الن ا ـــه تت٥يٰت

 ٠ام. ال٭ ت   ت جـــــم

أنــا تالٍىــب  للهل ٌــ ، ٨٭ــل وــاهه  التٲٌ ل جيــا مــه ٜ ــ   نــلى ِـــٌا٠ي   

نــــَ الىــــاتٮ تهــــ ا نــــا وــــا٠ل ٠لــــ  م ــــالج  جل ــــلج تيهــــ  نــــلى ِــــٌا٠ي  أحىــــَ

ـــــــ١ و الاجتهـــــــا ه تالا٬تّـــــــالك  نٌاِـــــــا الٍـــــــ٥م أنـــــــام ال١هـــــــاٵ، ٨تحىـــــــَ ٔت

٠ـــــلج نّـــــاغح  لا  ـــــ  تن اٰـــــن  ـــــصي  تو د  ـــــ   يــــــ  تالن٭ـــــامه تهـــــ ا تت ٨تالة تـــــ ك 

 تــــ تو ٨ه يـــ  نفتل٩ـــ  تنـــا ٠لـــ  ؤلاًىـــاى  و أى   اٰـــا هـــ   اغصيـــاج اغرل ـــلج ال

أنلت ــا التٙــ  اا الّــٌا٠ي  تالتٲٌ ل جيــ . م ــالج ٠لــ   لــٴ ٨٭ــل ٜ ــ ا اإلاـــلى 

 اإلاتفّّـــــ  مـــــه ٱـــــم ِـــــٌا٠ ، ٨ّـــــٌا٠  اإلاـــــ ال ال٥ اويـــــ  وفتلـــــ٪ ٠ـــــَ ِـــــٌا٠ 

ٲي ، ته ا الا ـت ٧  اجـ٢ يـيلٌّا٠  التح  لي  أت اإلايٳا اإلا ال الاوتف اجي  أت

يــــــ٪ يىــــــت٩يل ن  ــــــا ال١هــــــم،  تـــــــ لــــــٌهٚ التٲٌ ل جيــــــا ال ت١هــــــم ل ــــــا اإلاإوىــــــ  ٰت

٨ال١انــــم مــــه نإوىــــ  اإلاح ت٬ــــاا لــــاي ٱال١انــــم مــــه اإلاإوىــــ  اإلاــــ ال ال٥ اويــــ  

بي٭ـــــاا التٲٌ ل جيـــــا   مـــــه وٌٙــــــيج اإلا بــــــ  ت اِـــــ  نـــــَ ياحيـــــ  التٲٌ ل جيـــــا تاغب

 ج الا ة ا٠اا اغصل ن . ـ  تنىا

التٲٌ ل جيــــــــا ٠ٌــــــــل هــــــــ ا اغصــــــــل، تــــــــم نــــــــي ٱــــــــم ألايٝهــــــــ    ـــــــــ  تلــــــــو  ٭ــــــــ٪ أ

الاجتها٠ي ، ٌٰٝام ألاوـ ج نـَ حيـن   جـ  اإلاـ أج لل١هـم تال٭ٕـاى ا اويـا ٠لـ  

، هـ ا الٌٝـام ٰ٭يهـ  ال١هــم  ــ  يٝـام ؤلايتـاج اإلااز ـه، ٜت ـ   ٬ـيو اجتها٠يــ  تىا

٢... ٨لـــــو ت١ـــــل التٲٌ ل جيـــــا نتـــــ ل يٝـــــام ٌــــــيل ٬ـــــ ، ٬يهـــــ  التّٜت ـــــ   ٬يهـــــ  ا
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 ت١ــايَ نــ٢ ألايٝهــ  ألا ــ  ، تــم أِــبح  تــإ ج وحليــم غصيــاج ح٭ي٭ــ  تنحــ  ا 

 لل ا٢٬ الي ن  لل٩ ل.

اا نىـــ  تال١٩ـــم ج ايـــا اإلاتتهـــ٢ يــــ   ى التٲٌ ل جيـــا ٬ـــل أحـــل   ٠ـــلج ت٥ي

ــاحب  ن١ ــا نــَ ألايٝهــ  الاجتها٠يــ   ا ال١ل ــليـــ  ٨ىــاهه  مــه و٭لنــم ت٤ ِت

ي  اجتها٠يـ  ت ٭ا٨يـ  تا٬تّـال   وبـلت أٰ ـ حا ٠لـ   نــ  نٝاه  تأيهاٗ ولٰ  ٔت

أى  تـــ نىــت   الّــٌا٠ ، وــاهه  مــه وح٭يــٮ وٙــ  اا مــه وح٭يــٮ وٙــ  اا ح

اإلاٌٝهــــاا تاإلاىــــت٭بم وــــٌتلها  اليــــ  نــــَ اليــــل ال١انلــــ  توتــــ    آلالــــ  و٭ــــل و 

ى التٲٌ ل جيا قـه ال١انـم نها حلا تب١ٖ اإلا٩ٲ  َ الا٠ت٭ال ت ، اإلاٌت ج جاهنا

اا الاجتها٠ي .يـ  ال حيل اإلاىثا لٳم الت٥
1
 

نــَ اإلا٩يـــل مـــه هــ ا اإلاتـــاٵ أى يـــ ٰ  نــا ٰتبـــم آل٩ـــ ى وــ ٨ل  مـــه ٰتاتـــم "اإلا جـــ  

ا ٘ــ ٫ ال١هــم، يـــ  النالنــ ": "ل٭ــل جلبــ  لٌــا اغصٕــا ج يهٙــا ٠اوليــا جل ــلا، ت٤

جل ـلج، تمـه  تاغصا تاإلا١اٍ ، ٜت   ا٬تّال جل ل يت  ٠ٌم نٍـاٱم وياوـي 

  ل٩ي  ٱم  لٴ وبلٵ ت ه ؤلاًىاى.

١٨ٌل و ن وٌا مه نها واا الٌاه الي ني  أِب  اوتفلام اإلا دا م مه أ ـ  

 ٠لـ  ن ا٬ـ٢ الت اِـم الاجتهـا ه، أنــ ا 
 
ـا الّـ   تاوـتفلام التٙبي٭ـاا  ِّ 

أواوـــيا ٠لـــ  ا ـــت ٧ اإلاىـــت  اا الاجتها٠يـــ  تالن٭ا٨يـــ  تال١لهيـــ ، ٰهـــا أِـــب  

 مـه جهيـ٢ اإلاتـاوا ٨ـتو التٙ  يــ    ٰبيـي نج ؤلالٲة تاي ٍا  ألاج
 
٠لـ  التل٩ـام،   ــ  ا

م ال٭ٌــ اا ٠
 
ؤلاية يــ ، تأِــب   هٲــَ  دــٚ  بـــ  ليّــب  هٌــاٯ التل٩ــام الــ ك يٍــ٥

  ٠لــ  يـــياإلا دا ــم تالتل٩ــام تالتّــ٩  نــَ   لــم، ٰهــا اي ٍــ ا ألال١ــا  ؤلالٲة ت

 يــ وتــــــــــحٲو مـه الٲـــــن تــ لا ت ٧ أي ا٠ ا تاي ٍ ا الىا٠اا ال ٰي  تال ٬هي  ا

                                                 
مُىــت هـــصاز، 1  بــــ  التٲٌ ل جيــا اإلاىــت  لج ت٬يهــ  الن٭ا٨ـــ  ال١اإلايــ  تاإلاإوىــ  الّــٌا٠ي ، نف علــي غس ــي ٍو

 .58-٠56لو اجتهاٟ الاوّاٵ، جان١  نت  ك ٬ىٌٙيٌ ، ُ 
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نـــــَ اغرنويـــــاا مـــــه حيـــــاج ؤلاًىـــــاى تو٭ـــــاي ن٭ـــــلا  الةزانـــــم تالتهـــــا  َ ال  أـــــي  

 ها.يـ  ت٤

البــــــن اإلاباٌــــــ  نــــــ٢ ٠ــــــلج ج ــــــاا نــــــَ  بـــــــ  ٰهــــــا أِــــــبح  اإلاــــــإوه اا ت١٭ــــــل ٠

٠لـــــــ    ـــــــ  نفتلــــــ٪ لتٵ، تاملال الت١ــــــا ٧ تالت اِـــــــم تــــــ ى الن٭ا٨ـــــــاا تن  ــــــا نـــــــا أ

  ــــ  التٳـــ  َ ألاوـــ ك حيـــن أِـــب  الـــب١ٖ 
 
وبٚ ت جٌـــاه نفتل٩ـــ  ت فتـــا  ٌـــ  ٳا

  .ٌـيغصياوم نَ  ا ج حلتل  اغر٥ ا٨ي  ت ل٩يتم الن٭ا٨ي  تم ت دها الل 

اإلاتتهعـه مـه  يـ  التٲٌ ل عه حل٭  ت١ ل تو ج٢     اغصاج      الت٥ي يـ  تالت٥ي

 لك تاإلاتتهعـــــه تن  ـــــا نتـــــاٵ التٲٌ ل جيـــــا توحىـــــ ى اغصيـــــاج ٠لـــــ  اإلاىـــــت   ال٩ـــــ

لبيـــا  ١ـــل ن 
 
ت١ــ ل آ ا هـــا ؤلا تاتيــ  تالىـــلبي  ٠لـــ  اإلاتتهــ٢ ي٩ىـــم، تالتٲٌ ل جيــا ت

ال ٬ـــــ  تاغر ـــــل ت  تـــــال يهـــــٚ حيـــــاج أوـــــ م  يــــــ  أواوـــــيا غصاجـــــ  ؤلاًىـــــاى لت ٨

 يــــ  التٲٌ لـــ عه يىـــ و بٍـــٳم ٰب يــــ  تأحـــلث  ـــ ٨  لـــم ال احـــ  تالىـــ١الج، تالت٥ي

ألا ـــ   الىياوـــي  تالا٬تّـــال   تالن٭ا٨يــــ  اا اإلاتته١يـــ  يــــ  تأواســـ ي مـــه الت٥ي

تالاجتها٠يــــــ ، ١٨لــــــ  وــــــثيم اإلانــــــاٵ و أحــــــل  ٌٲــــــ  نــــــا ١٨لــــــم ا ةــــــ اٟ اإلا٩ــــــا٠ ا 

 ، ٰهـــــــــا أى يــــــــــياا نتته١يـــــــــ  ت ًىايــــــــــ  الٌ ت ـــــــــ  نـــــــــَ حـــــــــ ت  توياوـــــــــاا تت٥ي

ا٬تّـال ال١ل ـل نـَ   ــ  التحى ى مه وٲٌ ل جيا الن ا٠  واهو مه وحىـ ى توٙ  

 ألانو.

ث ٠ــــَ الٌــــ اج ألاواوــــي  مــــه اإلاتتهــــ٢ تقــــه ألاوــــ ج، ٨ٌتــــل أى  ت٠ٌــــلنا يتحــــل 

تن صـــــــٛ  مـــــــه ٘ـــــــ ٫ الت اِـــــــم ألاوـــــــ ك  يــــــــ  بٍـــــــٳم ٰب  ــــــــ  وٙـــــــ   التٲٌ ل جيـــــــا أ

تال١ ٬ــــــــاا تــــــــ ى أ٨ــــــــ ال ألاوــــــــ ج ال احــــــــلج، ٨ٌتــــــــل أى الت اِــــــــم ال١٩لــــــــه  ــــــــتو 

اوــ بلالم تاإلاٳاإلاــاا تال وــاوم، ٰهــا أى الاًٍــ٥اٵ تالية يــ  تألاج ــنج تألال١ــا  

 ٭ٕـــه ا أ٨ـــ ال ألاوـــ ج ال احـــلج  تــــ مـــه وف٩يـــ٪ الىـــا٠اا ال يــــ  ٰب أوـــ و بٍـــٳم
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، توــاهو بٍــٳم ٰب
 
 إلاــا  ــتو ًٍــ    يـــ  مــه الت   يـــ  ن١ــا

 
٠لــ  ألا٨ٳــا  تالت ج ــاا يٝــ ا

 تولاتلم ٠ل  ن ا٢٬ الت اِم الاجتها ه تالتل٩ام تاإلا  اٟ تؤلاية ي .

 م ت٠ٌـــلنا يتحـــلث ٠ـــَ يهـــٚ اغصيـــاج ٨ٌتـــل أى يهـــٚ اغصيـــاج الىـــ ي٢ تالىـــ

 تــــــ حـــــم  نحـــــم يهـــــٚ اغصيـــــاج البٙـــــ ى تالت٭ليـــــلك، ٨هـــــ٢ اي ٍـــــا  التٲٌ ل جيـــــا ال

  حيــــــاج ؤلاًىــــــاى 
َ
ل تىــــــا٠ل ؤلاًىــــــاى مــــــه وٌٝــــــيو توحىــــــ ى ي ٠يــــــ  حياوــــــم َوــــــ  

ج، ٨بشنٳايــم آلاى تٕــ٥ٙ  م  تاحــلج أى  ّــ٢ٌ ٬  وــم وـيـــ  تأِــبح  وــ ي١  ال  

ـ  ١٘انـم تأى  ٭ـ م تٳــ   ياتـم تو تــ ال  ٕ ت٩ي٩ ـا تأى  ٭ــ أ  بـلأ ل ـا   نــم تأى  ح

 للٲتـا الوــي٠لـ  آلاك تـال تألاج ـنج الل حيـ  تــم تأى يىـته٢ ِ  
 
حــا، تأى  تــ ا   

 تيىـــــته٢   ـــــ  اإلا وـــــي٭ ، تيىـــــتٙي٢ ؤلاإلاـــــام يــــــي  ت  ىـــــ ٫  لٲة توـيــــــ   ـــــل٢٨ ٨ ا
 
ا

ـــل٬اى تألاهـــم الـــ  َ  ٭ٙـــَ ن١ ـــو أت الـــ  َ  ت  بـــا  ال١ـــالو، تالت اِـــم نـــ٢ ألِا

 ي١اٍ ى  ل٪ اغصلتل.

 أٰتاٌهـــا مـــه 
 
ـــا نت ـــ لا

 
 يــــ  تو٭ضـــ ي الٲن بــــ  الىـــاتٮ ٱايـــ  هـــ   ألا٠هـــاٵ وتٙل

نـــَ الىــــا٠اا الٙ  لــــ  تلٲــــَ يهــــٚ اغصيــــاج الاجتهــــا ه ٱايــــ  تىــــ ل  الثىــــا٘  

 ٠ـَ  تــ ، ل ا مه ٠ّ يا ه ا يتل أى ألا٠هاٵ اليلت   النـ تاإلاحب   أٰ
 
وـتو ب١يـلا

  نـــ  ٢ وٳلــ٪ أٌٰـــيالتّ
 
٠ــَ أ ــلك  ألا ــا ِــ١ٌ  تحــا تبٍــٳم أِــله ٠  ــٮ ب١يــلا

 أٰ
 
آلاى تالاهتهـــــام تاإلاٝـــــاه   نــــــ  آلاوا، تاٌهـــــا يـــــ   الـــــٌهٚ الاوـــــت  ٱ  نٌ ٍـــــ ا

  ٕـــٙ  
 
تا٬تٌـــاى ألاج ـــنج تالنيـــا  أِـــب  ي١ـــل أحـــل ٔـــ ت اا اغصيـــاج تـــم تأحيايـــا

٭ـــــــــ  
 
ـــــــــ  ؤلاوـــــــــ ا٧ مـــــــــه  لـــــــــٴ تو٭ـــــــــل و ألانـــــــــ   اإلات١ل ال١ل ـــــــــل نـــــــــَ ألا ـــــــــباُ   

ل  حاجـــاا أواوـــي  أ ــــ   تأ ـــ  ال٭ـــ تٓ لتحىـــ ى نىــــت   تاإلاــــــــــــــــٝــــــــــــاه  ٠ـــــــــــــ

 ت  و. ـ  لو ت١ل ت٥ٙه ا نٲ ىبا  و ت  تـ حيا  و ال

ـــاو٪ تاإلا ــَ ال ٌـــ ت٠لــ  الّــ١يل اإلا  اوـــتحل    تـــ ٨ ٌـــاٯ ال١ل ــل نــَ الٜ 

  تأنـَ الٍـبٳاا يــين٢ م الج التٲٌ ل جيـا تاي ٍـا  التٙبي٭ـاا تاإلا ا٬ـ٢ ؤلالٲة ت
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 يــــــ ٨ ِـــــبح  هٌـــــاٯ تٱـــــاوا  اِـــــ  لل ىـــــ  ٮ ؤلالٲة تتاإلا ا٬ـــــ٢ الاجتها٠يـــــ ، 

 ن ا٬ــــ٢ ال١هــــم ٠ــــَ يـــــيالتٙبي٭ــــاا تاإلا ا٬ــــ٢ ؤلالٲة ت  ـــــ  توٙ  
 
 ، تاي ٍــــ ا أ ٕــــا

حل   الٲتـــــــا تال ـــــــص٪ تاإلاتـــــــ ا ؤلالٲة ت ١ـــــــل تاوـــــــت  اوـــــــ بلل   تــــــــ   اليــــــــيب 

ـــــا٨    ـــــ  الٲتـــــا اإلاىـــــه ٠  ال يــــــ  تالٲن ٤ـــــلا  تــــــ نـــــَ اإلاٙـــــاب٢ تال ـــــص٪ تأل

 ل ا٬ــــ٢ وــــ ي٢ ال  
 
نــــَ  يـــــ  ج ت٠ــــلم تجــــ ل ال ٬ــــ  لل٭ــــ اىج مــــه ٰنوـيـــــ  ن وهــــ  جــــلا

٠لــ  اإلاىــت   اللب ــ ي  يـــ   لــٴ ٠لــ  أوــاليا الٲتاتــ  تالت١ب  ـــ  ألاحيــاى، ٰهــا أ

 .ٌـ تاإلا 

ا التٲٌ ل جيـــــــــا ٠لـــــــــ  الت اِــــــــم اللب ـــــــــ ي ٨ ِـــــــــبح  ن ا٬ـــــــــ٢  ــــــــــ  هــــــــ ا تأ

تاوــــ بلٵ  لــــٴ  يـــــ ًىاالت اِـــم الاجتهــــا ه قــــه اإلاحــــ  ٯ ألاواســـ ي للت اِــــم ؤلا

  وــــو وـــــياإلاٳاإلاــــاا الّ   تـــــ نــــَ الت اِــــم اغص٭ي٭ــــ  تــــ ى الٌــــاه تــــم تح يـــــ  تالٲن

ال٩اىــب ٯ تالــ اتي آ  تال١ل ــل  بـــ  نــَ ألاحيــاى تالٍــاا ٠ يـــ  اوــ بلال ا مــه ٰن

 ؤلاية ي . بـ  نَ التٙبي٭اا للٍاا تاإلاحال   ٠

ـــــــــاا التٲٌ لـــــــــ عه مــــــــه  لـــــــــٮ اإلا يــــــــــ  ت٠لــــــــ  نىـــــــــت   الت١لـــــــــيو وــــــــاهو الت٥  ّ ٌ

أتــــ ا  ؤلاية يــــ  اإلا٩ت حــــ   بـــــ    ت٨ــــُ  التبــــالٵ الن٭ـــامه ٠يـــــيالت١ليهيـــ  ؤلالٲة ت

  ال٩ــُ  ٠
 
ــا٨    ــ  وــ ٨ الل اوــ  ٠ــَ ب١ــل  بـــ  ٠لــ  ال١ل ــل نــَ الن٭ا٨ــاا، تأل

ــا٨    ــ    تــال  تالت٭ــلم لل١ل ــل نــَ اإلاــٌ  تال٩ــُ  التٙ ٠يــ  مــه اغبــا ج، تأل

م الـلت اا ؤلالٲة ت تــ ٘ ٫ جل لج مه الت١ليو ٱـاإلا ا٢٬ تالتٙبي٭ـاا ال   يــيو٭ـل 

تشنٳاا ــــــا أى  تـــــــ   تاإلال٨ ٠ــــــ ، تتجــــــ ل ال١ل ــــــل نــــــَ ن٭ــــــا٢٘ ال٩يــــــل   اليـــــــياإلاتا

هــــٴ الٲن
 
ٴ، ٨ ِــــب  اللــــبْ الــــ ا ه تشنٳايــــم اوــــت٥ ٵ تأيــــ  مــــه نٳايــــ يـــــ  ت١ل
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ــو الٲن
 
تــلٵ أى  ةــ ٯ لــم ا١ًٳاوــا وــلبيا ٠لــ  حياوــم  يـــ  ؤلاية يــ  لّــاغصم مــه ت١ل

ٰها  ١٩م ال١ل ل.
1
 

  

                                                 
1 https://e3arabi.com, le 07/03/2022, a 19h20. 
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 خالؿت:

ول١ــا اإلا١ل نــاا تالاوّــاوا لت ا ن هــا مــه نفتلــ٪ اإلاتــاوا، تو وــيها أى 

تاغصـــــــل نـــــــَ حـــــــل   نـــــــإ  ا مـــــــه وٲٌ ل جيـــــــا الاوّـــــــاٵ ٬انـــــــ   تــــــــ التٙــــــ  اا ال

ــ ٵ  له ـــا بىـــ ٠  يــــيال١ ا٬يــم ٱـــا ةزاٵ اإلاىــا٨اا ٠لـــ  وــثيم اإلاناٵ.ت نٳا   الِ 

اإلا١ل نـاا ٨او٭ـ ، تمـه نتتهـ٢ اإلا١ل نـاا  يــ  ت٬ل مالا تواوم الاوّـاٵ نـَ و ٨

ـــــ ٵ الىـــــ ي٢   ـــــ  اإلا١ل نـــــاا اإلاٌاوـــــب  أنـــــ ا أواوـــــيا تو ٤ىـــــف ٠ٌـــــم  أِـــــب  الِ 

الثٍــــ   ، تل٭ــــل أٜ ــــ ا  ت اِــــ  أى اإلا١ل نــــاا أِــــبح  جــــنىا نــــَ ألاًٍــــٙ 

مـــــه  يـــــ    الت٥ٌــــــيالل اوــــاا التٙـــــ   اإلاــــ هم مـــــه توــــاوم توٲٌ ل جيـــــا الاوّــــاٵ تد

اوّـــــــ٩  ل ـــــــا ٬بـــــــم  تــــــــ اإلاتته١ـــــــاا نـــــــَ حيـــــــن التفلـــــــه ٠ـــــــَ ب١ـــــــٖ اإلا ـــــــزاا ال

 بـــــ  نتته١ــــاا الاوّــــاٵ تالايت٭ــــاٵ   ــــ  نتته١ــــاا نــــا ب١ــــل الاوّــــاٵ تدــــ لٴ ي١ت

ل جيــــــ  الاوّــــــالي  ا٨ــــــ م أ ــــــا ا الاجتهــــــا ه نــــــَ نٌٙلــــــٮ اغصتهيــــــ  التٲٌ   يـــــــ  الت٥

 ا تاتي  تمه ال ٬  ي٩ىم ٱاي  ل ا ب١ٖ الىلبياا. 
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 واإلاساجع: كاتمت اإلاـادز

ـــٌا٠  الاوّـــاٵ اغرهاه 1 ك، يــــ  نحهـــ ل ٠لـــو الـــل َ، وٲٌ ل جيـــا اإلا١ل نـــاا ِت

 .1990، لا  ال١ ب  للٍٍ ،1ٗ

، لا  نتـــــــــــلوتك للٍٍـــــــــــ  1نحهــــــــــل الـــــــــــل٬ي، ٠لـــــــــــو الاجتهــــــــــاٟ الّـــــــــــٌا ه، ٗ 2

 .1999تالت مي٢، ألا لى،

نحهــــــل ٠ــــــا٘٪ ٤يــــــن، ٬ــــــان ه ٠لــــــو الاجتهــــــاٟ، ال يفــــــ  اإلاّــــــ    للٲتــــــا ،  3

1970.  

 .17نحه ل ٠الو الل َ، ن ج٢ واتٮ، ُ 4

الاوتاهــــاا اغصل نــــ  مــــه  لا ج اإلاٌٝهــــاا، لا   –ما ــــل نــــ ال، يٝــــو اإلا١ل نــــاا  5

 .2013 ، يـياغبللت 

ال٭ــــ ا اا بىــــ ٠  ت١٨اليــــ ، أوــــه اى  ل٩ــــ ، لت  يٝــــو اإلا١ل نــــاا مــــه اوفــــا   6

، جان١ـــ  تاوٌـــ ، اغرناوــــ  يــــ نـــ ٰ ج ناجىـــة ، ٱليـــ  ال١لـــ م الا٬تّـــال   تال ىا

2009 . 

أحهــــل نــــاه ، ٰيــــ٪ و ٨ـــــ٢ ن ا اوــــٴ ؤلالا  ــــ  مـــــه الاوّــــاٵ، الــــلا  اغران١يـــــ ،  7

 .2000ؤلاوٲٌل   ، 

، الــلا  1حىـ ى ٠هــال نٳــاتك تليلــ  حىـ ى، الاوّــاٵ تيٝ  اوــم اإلا١اِــ ج، ٗ 8

 .2003 ، ال٭اه ج، يـي    اللبٌااإلاّ

، الـــلا  1حىـــ ى ٠هـــال نٳـــاتك، وٲٌ ل جيـــا الاوّـــاٵ مـــه ٠ّـــ  اإلا١ل نـــاا، ٗ 9

 .1997 ، ال٭اه ج، يـياإلاّ    اللبٌا

 .2004 را ، اإلامرو ؤلا٠ ن ، لا  ال٩ت ، ال٭اه ج،  ٌـيـ  نحهل ن 10

، ؤلا٠ م تالاية يـ ، ٗ 11 تالت ميـ٢، ا  البلا ـ  للٍٍـ  ، ل1نحه ل حانل  ٕ  

2012. 
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، لا  1و ٨يـــــــٮ ٠ّـــــــام تآ ـــــــ تى، نـــــــل م   ـــــــ  ل اوـــــــ  اإلاتتهـــــــ٢ ال١ بـــــــ ، ٗ 12

 .2008ال٩ٲ ، ٠هاى، 

، نٲتبـــــــ  ا ٕـــــــ  1اغرـــــــ ه ك ٠بـــــــل ال ـــــــالك، نـــــــل م لل اوـــــــ  اإلاتتهـــــــ٢، ٗ 13

 .1984الٍ ٫، ال٭اه ج، 

، 1ال٭يّــ  نليحــ ، ال١هـ  ن١ــ ى  ليم،اإلاــل م   ـ  ٠لــو ؤلاجتهــاٟ، ٗ يــ ٠   14

  .1981جان١  ب٥لال ال١ ا٫، 

، 1ج٩١  حىَ الٙا  ، التٙبي٭ـاا ؤلاجتها٠يـ  لتٲٌ ل جيـا اإلا١ل نـاا، ٗ 15

 .. 2006لا  اإلاٌان  للٍٍ  تالت مي٢، ٠هاى، ألا لى، 

الن٭ا٨ــــ  ال١اإلايــــ   ٠لــــه ٤ بــــ  ت هيٌــــ  يــــنا ، التٲٌ ل جيــــا اإلاىــــت  لج ت٬يهــــ  16

 ٠لو اجتهاٟ الاوّاٵ، جان١  نت  ك ٬ىٌٙيٌ . بـ  تاإلاإوى  الٌّا٠ي  نف

17Alvin tofller , Le choc du futur, traduction sylvie , larouche et 

soulage, mtzgerK gallimard , paris. 1974. 
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 الؼبييالىجىد الافتراض ي في اإلاجخمع 

 * Fatima zohra Bekkoucheبىىغ  فاهمت الصهساء

 ملدمت:

ألا التٙـــ  اا التٲٌ ل جيـــ  مـــه نتـــاٵ اإلا١ل نـــاا تاغرهـــ٢ تـــ ى وٲٌ ل جيـــا 

ي٩ ـــا مـــه ٱـــم نتـــاوا اغصيـــاج   ـــ  الت٩ٲ مـــه  يــــ  اغصاوـــا آلا ـــه تالاوّـــاوا، توٜ 

 ٠ــــالج وٌٝــــيو اإلاتتهــــ٢ ت٨ــــٮ نــــا  ــــت ىم تنتٙلبــــاا هــــ   التٙــــ  اا اغرل ــــلج، 

ــٙ ا ، تنحيٙــا ٌــل ل ؤلا   تـــ ال ا  و  هٲــَ وـــيتلــلا تافــ   ٬هيــ  ٌــل لج الٔا

ياا جل ـــلج  تــــ اا تو٩ـــا٠ ا، تحيــــ  التٍبـــإ الـــل٬يٮ تهـــا وـــيحهلم نـــَ ت٥ وـــلٰ 

يـــلناج مــه هــ ا ال٩ٕـــاى لأل٨ــ ال اإلاــ وبٙ ى تال نٳاي ال منـــاى . الــ  َ ٨ٕــل ا الا 

اغرل ل لتى ؤلا٨ّا  ٠َ ه  ا  و ال٩ ز ٭ي  اغص٭ي٭ي  تم و ج ـ ا   ـ  تٍـٲيم 

ه  ـــــاا ا٨ة أـــــي جل لج وفتلـــــ٪ ٠ـــــَ هـــــ  ت و اغص٭ي٭يـــــ  تهـــــا  ـــــت ىم تيٍـــــب٢ 

 ٤ب ى مه  ٠ٙاه ا ٠  و.  ـ   تـ الّ  ج ال تـ  ٤با  و تني و  و تح

هـــــــاٟ تاغصٕـــــــ   ال٩ ز ٭ـــــــ  ٨ـــــــال ج ل ا الاجتهـــــــا ه الـــــــ ك  دٙـــــــم ٠لهـــــــاى الاجت

ن٩  نــــــم مــــــه ال٩ٕــــــاى ال ٬مــــــي  يـــــــ  الٙبيعــــــه لأل٨ــــــ ال تو٩ــــــا٠ل و ٨يهــــــا تيــــــ  و، ت٥

تدالٕــــبٚ مــــه اإلاتتهــــ٢ اإلا١اِــــ  الــــ ك ا٘لــــٮ ٠ليــــم اإلاتتهــــ٢ الٍــــبٳ . ، اغرل ــــل

 ال ك أوا  لأل٨ ال ٨ِ   الت اجل ن٢ آلا   َ تلتى و اجل جىلك. 

 

 

                                                 
اإلال وـ  ال١ليــا لل ـصا٨  ت٠لـ م ؤلا٠ــ م،  : أوـتا ج،Fatima zohra Bekkoucheتٳــً   ٨ا٘هـ  النهـ اى *

 اغرناو  .
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اإلاجخمـــــــــع الؼـــــــــبيي  ومـــــــــا ش مظـــــــــاهس الىجـــــــــىد ؤلافتراضـــــــــ ي فـــــــــي بــــــــــس فمـــــــــا ي أ

 جىاجه الباخثين في دزاطخه  خـيالخددًاث ال

وـــــٌ ٌاتٵ نـــــَ  ـــــ ٵ هـــــ   اإلالا لـــــ   ٌـــــٳالي  ال جـــــ ل الاجتهـــــا ه ال٩ ز ٭ـــــ  

-اا نــــَ ال٭ــــ ى اإلااضــــ ي ٌـــــيالــــ ك تل  وــــم يٝ  ــــ  ال جــــ ل الاجتهــــا ه مــــه الىب١ي

 ٌــــاى و اِــــل و تـــــ تال
 
٨يهــــا  و٭ــــ م ٠لــــ  ٨ٲــــ ج الت٩ا٠ــــم الاجتهــــا ه تــــ ى ألا٨ــــ ال أ

يـــ٪ وحــــ ٵ   ـــ  تجـــ ل ا٨ة أـــيهَ  ـــ ٵ مـــه اإلاتتهـــ٢ الٍـــبٳ -تيـــ  و  ٠ــــٓ   ٰت

وحــــــ ٵ هــــــ ا اإلا٩ ـــــــ م توهٝ  اوــــــم مــــــه اإلاتتهـــــــ٢  و بــــــ٢ نىـــــــا اا ٠ــــــلج ن٩اهيهيــــــ 

ـــــل  ب١ـــــٖ اإلا١اِــــ  الـــــ ك تٍـــــٳم الٍـــــبٳاا يٝانـــــم الاجتهــــا ه، نـــــ٢ نحاتلـــــ  ِ 

٢ هــــ ا و اجــــم البــــاحن ى مــــه ال١لــــ م الاجتها٠يــــ  مــــه ت١ــــانل و نــــ تـــــ التحــــل اا ال

   اإلا٩  م.

 مً مجخمع ألافساد ...الى اإلاجخمع الؼبيي 

يبـــــــ  اإلاتته١ــــــاا ت٬يهـــــــ  أواوـــــــي  مـــــــه  ي١ــــــل ال٩ـــــــ ل اإلاحـــــــ   ألاواســــــ ي مـــــــه وٰ 

ع تد ل عه ت٠ــــــالو الاجتهــــــاٟ ال٩ً  ــــــ ي نـــــــ  وٙ  هــــــا، ٨ ــــــ   ٰهــــــا  ٭ــــــ ٵ ألاي لــــــَى

 ٭  ٠لــ  بـــ  ٨ا٠ ن -يـــ الــ ك وحــلث ٠ــَ اإلاتته١ــاا  اا الت جــم ال٩ لادًمــىن 

تؤلا الج  يـ  تال٩ٲ  تالت٩ٲ يـ  الٲ م تالت١بنىت   
1

يـ   -ٰهـا أى اإلاتته١ـاا وٳ  

بىــثا اغصاجــ  ال٩ٙ  ــ  ل ًىــاى لل١ــاَ ٔــهَ جها٠ــ   –أ وــٙ   ٰهــا  ٭ــ ٵ 

وت ٰــل تم يـــاتأى  ًىا، يٍــ١  نــَ   ل ــا ت٭يهتــم ٩ٰــ ل تـــ وــ ٨  لــم الت٩ــا٠ ا ال

 نَ   ٵ ايتهاوم غرها٠  نا. 

ــــــــــ٪ تالت٭ليل ــــــــــ  و٭ــــــــــ م أواوــــــــــا ٠لــــــــــ  الٍــــــــــبٳاا  تـــــــــــ ٨اإلاتته١ــــــــــاا ال وِ 

 ، تنٳايـــ  ال٩ـــ ل الاجتها٠يـــ  ٨ه ـــا وتحـــلل تهـــل  ٬ـــ ج ٌـــبٲ  ٠ ٬اوـــم وــــيال١ ٬ا

                                                 
1 - DUMONT,L :ESSAI SUR LE SYSTEME DES CASTES ,PARIS: GALLIMARD ,1966,P17 
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ها نـــــــَ يــــــــ   ٍتمـــــــي  له ـــــــا تلا ـــــــ  تاألوـــــــ ج، ٨اإلال وـــــــ  ت٤ تــــــــ لا ـــــــم اإلاته ٠ـــــــ  ال

ــــــ و   ــــــ  نته ٠ــــــاا ال١هــــــم ت٤ ها نــــــَ يـــــــ  نإوىــــــاا التٍٍــــــف  الاجتها٠يــــــ  ِت

نبــــلت  تٌـــــاى الايتهــــاىاا تالة اوثيـــــاا الاجتها٠يــــ  تـــــاإلا٩  م و٭   تــــــ اإلاإوىــــاا ال

 الت٭ليلك. 

   و لـــــليـــــيلٲــــَ تٝ ــــ   تافــــ   ٬هيــــ  جل ـــــلج تفّاوّــــ ا الت٩ا٠ليــــ  ال منٳا

 تــ ٌٲ  نىتحل ا نـَ اإلاته ٠ـاا الى وـي  ٭ا٨ي  الت  يهٙا اجتها٠يا جل لا

ــــــٳل  و٩ــــــا٠ ا ت٠ ٬ــــــاا اجتها٠يــــــ   ايــــــلنت  مــــــه نته ٠ــــــاا ا٨ة أــــــي ، ٌت

"٨ٕـــاى و٭ٌٙـــم اغرها٠ـــاا    ا مـــه ال ا٬ـــ٢ ال٩ ز ٭ـــ  الٙبيعـــه،يــــ  فتلـــ٪ ٠ـــَ يٝو

تو٭ــام ٨يــم اإلاإوىــاا توهــا ه ٨يــم الّــ٩٭اا توحــاٯ اإلاــإان اا"
1

أ٘لــٮ ٠ليــم  

 اإلاتتهــــ٢ ؤلا٨ة اضــــ ي، ٱــــاإلاتته٢ ال ٬مــــي، تاوــــ١  ؤلاي ٍــــا  نّــــٙ صاا ٠ل ــــلج

جـــــاى ٨ـــــاٯ ل ـــــٴ "تهـــــ  اإلاّـــــٙ ح الـــــ ك ٜ ــــ  نـــــ٢ ال  لٌـــــلك  اإلاتتهــــ٢ الٍـــــبٳ ت 

J.VanDike"  ٠ـالو الاجتهـاٟ - و ن٢  نَ   ٵ ٰتاتم نتته٢ الٍبٲ ٠1991ام

 ٠1996ــــام  .Manuel Castellsناي  ــــم ٱاوــــتلن - يـــــ ألان  ٳــــ  نــــَ أِــــم  وبا

مــه نإل٩ــم "٠ّــ  اإلا١ل نــاا، الا٬تّــال اإلاتتهــ٢ تالن٭ا٨ــ " الــ ك تالــ ك ِــا٤م 

نــــَ  أجناوــــم الن  ــــ  اإلا نــــ  ألاواوــــي  للهتتهــــ٢ الٍــــبٳ  بـــــ  أِــــل   تيــــا٬َ ٠

أوـي نـَ   ل ـا    ـ   تــ ال .  ٵ مات تـم الىياوـي  تالا٬تّـال   تالاوّـالي 

 جل لج لب١ٖ أيهاٗ اإلاتته١اا اإلا١اِ ج .

                                                 
ـــم الا٨ة اضـــ ي" ال ا٬ـــ٢ " ٱاا،تــــ   نٙـــا1ٟ  ال١ــــلل ،22اإلاتلـــل لنٍـــٮ، جان١ـــ  نتلـــ  توٙـــ   ، نفـــا٘   ٨ِ 

 410 ُ ،2006 يـ النا
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 والخـاتف  اإلافهىم: اإلاجخمع الؼبيي

  جــــاى ٨ــــاى لاٯ أى نتتهــــ٢ الٍــــبٲ  هــــ  نتتهــــ٢ نٳــــ ى نــــَ الٍــــبٳاا  ـــــ  

تم ال واىـــــي  ٠لـــــ  ٌــــــاتٍـــــٳم هيئتـــــم ألاواوـــــي  تد تــــــ نيـــــ  تالاجتها٠يـــــ ، الؤلا٠  

ٱا٨ـــ  اإلاىــــت  اا
1

٨يهــــا ٠ ٨ــــم ٱاوــــتلن ت يـــم نتتهــــ٢ حيــــن  ــــتو وٌٝــــيو ال ياٱــــم  

ا يــــــيتألاًٍــــٙ  الاجتها٠يــــ  ال واىــــي  حـــــ ٵ ٌــــبٳاا اإلا١ل نــــاا اإلات ــــنج  لٲة ت

  يــياوهـ  ؤلالٲة ت تو ٨ه ا ن١اغر  ت لا ج اإلا١ل ناا تاوتفلام التٲٌ ل جيا ال٭

ت تٳــ ى حىــبم نــَ ٌــبٳاا  يتــاج ت٬ــ ج توت دــ  نــَ ٌــ ا ا أى وٍيــ   ، الل٬ي٭ــ 

وت١ــــــا   ٠لــــــ  الننــــــاى  تـــــــ  ٭ا٨ــــــ  تا١٬يــــــ  تا٨ة أــــــي  نــــــَ التــــــل٨٭اا ال١اإلايــــــ  ال

تاإلاٳاى
2
. 

 تــــ   اليــــيٰهـــا ي١ـــ ٧ اإلاتتهـــ٢ الٍـــبٳ  ت يـــم نٌٝ نـــ  نـــَ الٍـــبٳاا ؤلالٲة ت

تىـــه  للهٍـــة ٯ ٨ه ـــا  ًٍـــاى ن ٬ـــ٢  ـــاُ تـــم، تنـــَ  ـــو  دٙـــم نـــَ  ـــ ٵ يٝـــام 

نـــ٢ أ٠ٕـــاى آ ـــ  َ لـــلي و ؤلاهتهانـــاا تال  ا ـــاا ي٩ىـــ ا أت  يــــ اجتهـــا ه  لٲة ت

جه١ــــم نــــ٢ أِــــل٬اى اغران١ــــ  أت اإلال وــــ . أك أا ــــا ٌــــبٳاا  جتها٠يــــ  و٩ا٠ليــــ  

ل١ـــــالو   الت اِـــــم إلاىـــــتفلنه ا مـــــه أك ت٬ـــــ  يٍـــــاىتى تمـــــه أك نٳـــــاى نـــــَ اتــــــيو

ها نــــــَ يـــــــ  توبــــــالٵ الّــــــ   ت٤ وـــــــ توهٲــــــ  و أ ٕــــــا نــــــَ الت اِــــــم اإلا  ــــــ  تالّ  

ل ال١ ٬اا الاجتها٠ي  تي  و. تـ ؤلانٳاياا ال و٘ 
3
 

ــ٪ أ ٕــا تايــم نته ٠ــ  ٌــبٳاا ٠اإلايــ ، و ــ  للت اِــم تــ ى تـــيت ِ    ال٩ِ 

وٕو مه  حال ا ن   ى الثٍـ ،  وـ ال١الو نَ   ٵ ال٩ٕاى اإلا١ل نا بـ  الا٨ ال ٠
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تنــــــَ   ل ــــــا  هٲــــــَ نٍــــــاٰ   الاهتهانــــــاا تاإلايــــــ ٵ توٳــــــ  َ ِــــــلا٬اا ت ٬انــــــ  

وتو مه نحيٙ ا. تـ ها نَ أتجم الت٩ا٠م اليـ  ال٩ّ٭اا ت٤
1
 

   : ن اإلاتتهـــ٢ الٍـــبٳ  ٠ـــَ نتتهـــ٢ ألا٨ـــ ال الت٭ليـــلك تفّـــاوْ ٠ـــلجـت تهيـــ

٠ٲىاو٬تّـــــــــال  وــــــــــ اإلاتتهـــــــــ٢ الٍـــــــــبٳ  ٠لـــــــــ  ا٬تّـــــــــال  أوـــــــــها ه ن١ل نا  ٭ـــــــــ م

ا ه الّـــ ٧. تقـــه ا٬تّـــالاا أ٠يـــلا هيٳلت ـــا لـــت١ٲي أتل  ـــ  ال أوـــها ه الّـــٌ

ٍــ ها، تمــه اإلاتتهــ٢ الٍــبٳ  وتحــ ٵ وت دــ  الننــاى  و ليــل اإلا١ ٨ــ  تاإلا١ل نــاا ًت

تا ــ  نٳــاى للتــل٨٭اا .. ١٨ــالج نــا ي١ــاَ الثٍــ  الــننَ  ٌـــ تاإلاٳــاى ا ــ  منــَ و من

ــــــ٩م حل٭ــــــاا ات لت اا ٠ٕــــــ    ن١ــــــاتلج ننــــــم ح ٱــــــاا اغرىــــــو الا ٭ا٠يــــــ   تِ 

نحـللج تحىـا اإلا ٬ـ٢ ٰهـا ي١اٍـ ى  تا ت ٧ اليم تال  ا  تاإلا اوو تده١ـلوا

اإلاٌتٝهــ  غحيــن ي١اٍــ ى  تللهىــا٨   وت دــ  اإلاٳــاى تا٠تبــا   انتــلالا ا لبافــا  و

٨ه ـــا تالت اِـــم لبافت ـــا . ٨ـــاإلاتته٢ الٍـــبٳ  ي١ـــ ٧ وٙـــ  ا  هٲـــ  و الىـــ٩   تــــ ال

نت اِــــ  تي١ــــل تجــــ ل أ٠ٕــــاوم مــــه  ٬لــــيو ن١ــــ ى أ٬ــــم أههيــــ  نــــَ تجــــ لهو مــــه 

اإلاٳـــــاى الـــــ ك  حـــــلث لا لـــــم الٍٍـــــاٗ الا٬تّـــــالك اغصاوـــــو  اى التـــــل٨٭اا٨ٕـــــ

نـَ هـ ا اإلاٌٙلـٮ وفـٓ  اإلاته ٠ـ  الثٍـ    مـه اإلاتتهـ٢    نَ الٍٍـا٘اا.يـ  ت٤

  توت دـــ  اإلاٳـــاى تا٠تبا هـــا وت دـــ  ٌــــيٍـــبٳ  وت دـــ  الـــننَ و٠تبـــا   وت دـــ  ومنال

نحللج تهٳاى يـ  ٤
2

  . 

 ـــــــ ها ٱاوـــــــتلن   ـــــــ  ال٭ـــــــ ٵ تـــــــ ى" ٠بـــــــا ج اإلاتتهـــــــ٢ الٍـــــــبٳ " وٌٙبـــــــٮ ٠لـــــــ  و

 : نخـيخاؿِخان أطاطِوٝ   ٨ه ا  تـ اإلاتته١اا ال

                                                 
 ،48 ال١ـلل آلالا ، ٱليـ  نتلـ  وٙبي٭يـ ، ل اوـ  ال   ـ  تأمنـ  الٍـبٳ  :اإلاتتهـ٢ ال١ـ   ٠ـن نحهل   هاى 1

 131ُ ،2017دـ أٰت   نّ ،

 34 ُ الىاتٮ، اإلا ج٢ تا يـ ، لا ى  2
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هــ  اى هــ   اإلاتته١ــاا و جــل ٨ه ــا و٭ايــ   ٬هيــ  ن١٭ــلج نــَ الاوّــاٵ  ألاولــى

  تــــــــي  التحٌــــــــيت لا ج / و ميـــــــ٢ اإلا١ل نـــــــاا ٠لـــــــ  يحـــــــ  ٌـــــــبٳ ، و٭ايـــــــ  تٍـــــــٳم الب

ألاوــــاه الــــ ك وت وــــٚ ٠ــــللا نةزا ــــلا نــــَ اإلاها وــــاا الاجتها٠يــــ  تالىياوــــي  

 .تالا٬تّال  

مــه ٱــم نٳــاى نــَ  قــه  ٠ــالج  يتــاج الٍــبٲ  تن وىــت ا تهـــُأمــا الخاؿــُت الثا

اإلاتته١ـــاا الٍـــبٲي  تدي  ــــا تا٠تبا هـــا الٍـــٳم ألاوــــاه للتٌٝيهـــاا تال١ ٬ــــاا 

يٙـــــــا٫ تاوـــــــ٢ نـــــــَ ال يفـــــــاا تاغره١يـــــــاا ألاهليـــــــ  تالىياوـــــــي   بــــــــ    ٠يــــــــيؤلاًىا

ــــــــاو٪ تال١هليـــــــــاا  تالا٬تّــــــــال    ـــــــــو ين٠ــــــــ  وا  فيـــــــــ  وٍــــــــتٝو ته٭تٕـــــــــاها الٜ 

الٍــــــبٳاا ال جــــــم ألاواوــــــي  حــــــ ٵ الٍــــــبٳاا ٠لــــــ  يحــــــ  نةزا ــــــل. توٳــــــ ى هــــــ   

الاجتهـــــا ه إلاتته١اوٌـــــا، تي١هـــــم اي ٍـــــا  نٌٙلـــــٮ ال ٍـــــثيٴ ٠لـــــ  ت١ـــــل م ال١هـــــم 

ت ها   ت١ل   ج ه  ا مه ي احه ؤلايتاج تالتت د  تال٭ ج تالن٭ا٨ .
1
 

ــــــا ج   ــــــ  أى الٍــــــبٳاا ٰهــــــا  ٭ــــــ ٵ " " وتــــــ ل٪ نــــــَ  ــــــ ث هـــــــيدازن باز نــــــ٢ ؤلٌا

٠ٌاِ   واىي  قه: ال١٭ل، ال تاتٚ، تالتل٨٭اا
.
 

 د ؤلافتراض ي.... أي خـاتف في اإلاجخمع الؼبيي الىجى 

  اض ي"   "ال جـــــ ل الاجتهـــــا هـوـــــٌٍٙلٮ نـــــَ ٨ٲـــــ ج ن٭اتلـــــ  "ال جـــــ ل ؤلا٨تـــــ

اإلا٩ ـــ م الــ ك أ٘ل٭ـــم أ ــصا  يٝ  ـــ  ال جــ ل الاجتهـــا ه "ٌـــ  ا"  يـــ  توٍىت١

الـــ ك ي١ـــ ٧  (Short ,J ,Williams ,E & Christie.1976)"  تــــ "ت ليـــانن" ٰت يى

 بـــس الوــسف آلاخــس فــي الخفاعــل ع وشبـــس بؤهــه دزجــت ظهــىز أو  الاجتهــا هاغصٕــ   

                                                 
 32 ُ الىاتٮ، اإلا ج٢ ،يـ تا   لا ى 1 
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وما ًيؼؤ عً ذلً مً ظهىز عالكاث وجفاعالث اجخماعُـت مخبادلـت ، وطُى

 .  1بين ألاهساف

تي١ـــــ ٧ أ ٕـــــا "ت٭ـــــل ج توـــــيٚ ؤلاوّـــــاٵ ٠لـــــ  وح٭يـــــٮ الٍـــــ١   تاغصهيهيـــــ  

٬ل ج ٠لـ  ي٭ـم حم ال ويل  نَ تـيتال٩    ، تالل  َ  تحللاى ٠ل  أواه نا و

اوتـــــــا  ، ال جـــــــم اايــــــــ  الل٩ٝي د ٰت١بيــــــــ  ٥ٌٰهـــــــ  الّـــــــ ا ت٤ ال نـــــــ م الل٩ٝيـــــــ 

مــه ؤلاوّــاٵ، تال يفــ  أت اإلاٝ ــ  اغبــا عه، الٌٝــ ، اغصالــ  اإلاناجيــ 
2

ــل  تهــ  نــا  ٰإ

توـــيل  الت٩ا٠ـــم ٠لـــ  وح٭يـــٮ  تـــ ى ل جـــ  ١٨اليـــ  الاوّـــاٵ وـــ وبٚ تهـــل  ٬ـــل ج

ت   ن١ــــــ ى نــــــَ الايــــــلناج ٬ـــــل  نٌاوــــــا نــــــَ ال جـــــ ل الاجتهــــــا ه اإلاٙلــــــ   إلاىـــــ

اللب  ي اإلاٙل   مه اإلا ه ، ت٬ل تجل ٌـ  ا تمنـي   نـَ  ـ ٵ وتـا ل و أى 

ــــــــي  للٍــــــــ١   تــــــــال ج ل  الاوّــــــــاٵ اإلاباٌــــــــ   هنــــــــم أ٠لــــــــ  توــــــــاوم الاوّــــــــاٵ وِ 

ا يــــــــ   ـــــــو الاوّـــــــاٵ تالّـــــــ ا تحـــــــل  تأ ،  ليـــــــم الّـــــــ ا تالّـــــــ  ج، الاجتهـــــــا ه

 الاوّاٵ تالٌُّ  اإلاٲت د .

 ٔ ت ج وح٭ٮ ٱـم نـَ جىهىهاٌ"ُـس الاجخماعي اػترن"بولخجظُد الىجىد 

أ ٌـــــاى ال١هليـــــ  الاوّـــــالي . الـــــل٧ى:  ؤلاخظـــــاض والصخــــــُت، الـــــدفء، ألالفـــــت

تم مــــه اإلا ٬ــــ٪ الاوّــــالي ، أنــــا الال٩ـــــ :  بـــــ ٠ ؤلاحىــــاه تت اجــــل الا ــــ  تنٍـــــاٰ 

أى  حــــي ٱــــم  ٰهــــا وتــــل نـــــ ٨هــــَ  ــــ ٵ تجــــ ل ٠ ٬ــــ  ٬  ــــ  تــــ ى ٘ــــ ٨ ى ات اٰ

                                                 
1 SHORT, J., WILLIAMS, E., & CHRISTIE, B. THE SOCIAL PSYCHOLOGY OF TELECOMMUNICATIONS. LONDON: 

JOHN WILEY & SONS,SONS LTD., HOBOKEN1976,P20  

2MARK KEIL,ROYD.JOHNSON,FEEDBACK CHANNEL: USING SOCIAL THEORY TO COMPARE VOICE MAIL TO 

E-MAIL ,IN JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS EDUCATION ,VOL 13/4 P296. 
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ــــــ   وــــــهاا ٘ــــــ ٧ تهٍــــــا٠  الا ــــــ   ا ٌــــــاى ال١هليــــــ  الاوّــــــالي .  ٔــــــا٨    ــــــ  ٔت

 بّي  ٱم ٘ ٧ أ ٌاى ال١هلي  الاوّالي .
1
 

 ... ده اإلاجخمـــع الؼـــبييخــــُالـــري ً فمـــا  ـــي جمظهـــساث الىجـــىد الاجخمـــاعي

 جىن وهاٌ ُـس ػسون ب وهل جخدلم فُه

أوــــــ٭ٙ  ال١ل ــــــل نــــــَ الل اوــــــاا يٝ  ــــــ  ال جــــــ ل الاجتهــــــا ه ٠لــــــ  البافــــــ  

تهــ ا الــٌهٚ اغرل ــل نــَ اإلاتته١ــاا تحاتلــ  ل اوــتم جٌبــا  ال ٬هيــ  اغرل ــلج

ــــــــا  تهــــــــ٢  ــــــــبا٠اا، تا٠تبا ههــــــــا نٰ    ــــــــ  جٌــــــــا نــــــــ٢ نــــــــل م الاوتفلاناو ؤلٌا

الـــلتا٢٨ اللبّـــي  لأل٨ـــ ال ت ـــ اُ توـــيٚ الاوّـــاٵ، ت٠ ٬ت هـــا تاوـــتفلام 

ألا٨ــــــــ ال لتٲٌ ل جيـــــــــا الاوّـــــــــاٵ اغصل ن لل جـــــــــ  نٌــــــــالاج الـــــــــب١ٖ تـــــــــلن  هـــــــــ ا 

ـــــبا٠اا ٰ حـــــل اإلاّـــــٙ ح "ال جـــــ ل الاج تهـــــا ه" مـــــه نـــــل م الاوـــــتفلاناا تؤلٌا

ــــــٳاٵ  يـــــــ  اا ال انــــــ  مــــــه ٌــــــ   تو٩ىيـــــــ  اإلات٥ نــــــا  ١٩لــــــم أ٨ــــــ ال اغره ــــــ   نــــــ٢ ألٌا

اإلافتل٩  ل واوم الاوّاٵ
2
. 

لٌٝ  ـــــ  اغصٕـــــ   الاجتهـــــا ه مـــــه " ـــــ ث ٠ٌاِـــــ  أػـــــسف خظـــــًت٬ـــــل حـــــلل "

 اإلاــــل  اأنــــا ، ال١هليــــاا الت٩ا٠ليــــ  تاإلاف جــــاا، اإلاــــل  ا: اإلاتتهــــ٢ الٍــــبٳ 

 ٨ ٍــهم الــلتا٢٨،  ٭ــ  ال٩ــ ل ت٩ٌىــم، وــهاا اللبّــي ، الىــهاا اإلاتٌه١يــ 

  اوــتفلام الــٌْ تالّــ ا يـــياا ال وــيل  غ نٳايـــ  اوــتفلام الٲهبيــ و   نت٥غ

ــــ  اا يـــــ  ال ثــــريم تالوــــو اغص٭ي٭ــــ  أت تاوــــو نىــــت١ا   نت٥، تالّــــ  ج تاغصٰ 

اب١ ـا ال٩ٌ ـ ي ال وـال  غ أنـا ال١هليــاا ، تؤلاجتهـا ه جا تيـ  ت٨اوـلج ال وـال  ٘ت

                                                 
 تــــاو٤ة ا  ت٠ ٬ت ــــا لألية يــــ  اغران١ــــ  ٘ــــ   اوــــتفلاناا ال ــــل : أتــــ  ال٭ــــال  ٠بــــل ال٭ــــال  ٠بــــل  وــــ م1

 ل جــــــ  مٌـــــــيل نــــــ ٰ ج -الاية يــــــ  نىــــــتفلن  اإلاّــــــ ك  اغرــــــانعه الٍــــــبا  نــــــَ ٠يٌــــــ  ٠لــــــ   يـــــــينيلا ل اوــــــ 

  .2011ُ . ؤلا٠ م ٨ىو آلالا  مه تـيـ اإلااجى

 88 ُ اإلا ج٢، ي٩ي ال ل ، أت  ال ال٭ ٠بل ال٭ال  ٠بل  و م2
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الت٩ا٠ليـ  ٨ ٍــهم ل ـ ٵ ألا٨ــ ال مــه ٠هليـاا و اِــم  جتها٠يـ  و٩ا٠ليــ  وــ اى 

نــــــَ ٨ــــــ ل ل٩ــــــ ل أت نــــــَ نته ٠ــــــ  إلاته ٠ــــــ  أت نــــــَ ٨ــــــ ل إلاته ٠ــــــ  نــــــَ  ــــــ ٵ 

تاإلاٌتــــــــــــل اا  يـــــــــــــ  ل ؤلالٲة تبـــــــــــــ  ال وـــــــــــاوم الٌّــــــــــــي ، تال وــــــــــــاوم ال٩   ــــــــــــ ، تال

 .ن ا٢٬ الت اِم الاجتها ه  بـ  تالل لٌ  ٠

تٍهم اإلاف جاا اغص ا  تالت٩ا٠م. تاٌها
1
 

ىـــي  ال جـــ ل الا٨ة اضـــ ي اوهنيـــم  بــــ  ٨ت١ت Fanny Georges أنـــا الباحنـــ  ال٩ً 

ـــــــــ ا مـــــــــه حىـــــــــاتاا ات ِـــــــــ٩حاا اإلاىـــــــــتفلن ى إلا ا٬ـــــــــ٢ الت اِـــــــــم  الـــــــــ اا ت٠ٔ 

الاجتهـــــا ه توتهنـــــم مـــــه  جـــــ اىاا ال ثـــــريم ل ـــــ   اإلا ا٬ـــــ٢ تالت٩ـــــا٠ ا اإلاٌتتـــــ  

ــ اا بـــ  ٠ تاإلاٍــاٰ  مــي تالٳانٌــ  مــه الت١ليــٮ الا رــا  الت اجــل ال ٬ها مــه نٌإ
2

 

أ ٕــا الايٕــهام ا ــ  نٌّــاا ال  ــا اإلافتل٩ــ  ٬ّــل الت٩ا٠ــم تالت اِــم  ٌـــ تي١

تٳــم  اإلاتبــالٵ تــ ى اإلاىــتفلن ى تال٭يــام ت ًٍــٙ  الاوّــاٵ ال ٬مــي ٠لــ  الٍــبٲ 

وـــ اى ٱـــاى ل٩ٝيـــا أت  حم نـــَ وٙبي٭ـــاا ت ّـــاوْ وـــل٠و هـــ ا الت٩ا٠ـــم.تــــينـــا و

 ل٩ٝ . يـ  ٤

 خـاتف الىجىد ؤلافتراض ي

ٱاوــــتلن  و أى اإلاتتهــــ٢ الٍــــبٳ  ٨بــــال ٤و نــــَ أيــــم نتتهــــ٢ ٬ــــاوو ٠لــــ   يـــــ  يٍ

وٕـــــال  ٌـــــا   ال٭ٙـــــا تـــــ ى الٍـــــبٲ  تالـــــ اا،  و أيٌـــــا ًٍـــــ ل مـــــه ال ٬ـــــ  ي٩ىـــــم 

حــلتث و٭ــا   اجتهــا ه ت ٭ــامه حيــن جه١ــ  ٌــ او  الىــٳاى اإلافتل٩ــ   ٠هليــ 

                                                 
–مىاكـــع الخىاؿــل الاجخمـــاعي وأزسهـــا علــى اللالـــت الىفظــُت للوالـــب الجـــام ي تآ ــ تى:  يــــ  اغصلــ  ٱل 1

 ٌ ، 2، ال١ـــلل 3مـــه اإلاتلـــ  اللتليـــ  للل اوـــاا الة ت  ـــ  تال٩ٌىـــي ، اإلاتلـــل  -دزاطـــت ملازهـــت مخعـــددة الـــدو

2018 ُ ُ ،235-268. 
2Fanny Georges, Sémiotique de la représentation de soi dans les dispositifs interactifs 

lexis numérique. Linguistique .Université Panthéon-Sorbonne-Paris I. France, 2008,p259.  
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 هـــــ  تاإلا٭اتـــــم ، ت   مـــــه ت و٭ـــــ  نتتاًىـــــ نـــــَ  ـــــ ٵ توـــــاوم  ٠ نيـــــ  تاوـــــت  ٰي

ا نــَ ألا٨ــ ال  فتـــا تى يـــ  ت لـــٴ ألى  هــ  ٰن، ايب١ــاث لل   ــاا اإلاحليــ  تال١ ٬يــ 

ن ٌــ ت١  ـ٪ أي٩ىــ و تهــ  تث و ال١  ــه تالن٭ــامه تالل  ا نــا يـــ  ت وــل    ــاُ.. ٰت

لٲ  ـــا وـــ وبٚ ب١ٕـــ ا نـــ٢ ب١ـــٖ ، نتّـــل  ج٥ ا٨يـــا يــــ  وٳـــ ى هـــ   اإلاتته١ـــاا ٤

ها مــــــه ألا٨ــــــ ال يـــــــ  ت تضــــــح نهــــــا وــــــبٮ لت  التٲٌ ل جيــــــا تو   ت وــــــاوم الاوّــــــاٵ.

إلاـــا  ـــ ٨   اإلاتتهـــ٢ الٍـــبٳ   تيٝـــ ا 1تاإلاتته١ـــاا تألاوـــ  تالٌتـــاو  اإلاة وبـــ  ٠له ـــا.

   ؤلاوّــاٵ تالٌّــُ  اإلاٲت دــ تـــيٌــبٲ  ألاية يــ  نــَ وٙبي٭ــاا نتٌ ٠ــ  و بـــ  ٠

٨ه ـــ ا نـــَ  أت ؤلاوّـــاٵ ال٩يـــل  ك تا٠تهـــال الّـــ ا تالّـــ  ج ن١ـــا،  وــــيأت الّ  

نىــــــت   ؤلاحىــــــاه تالٍــــــ١   تاغصٕــــــ   الاجتهــــــا ه الــــــ ك  ٠لــــــ  يـــــــ  ٌـــــ يم الت  

ـــــل  ل اوـــــ   حم ٱـــــم يهـــــٚ نـــــَ أيهـــــاٗ ؤلاوّـــــاٵ وـــــات٭  الـــــ ٰ تــــــي  تهـــــ  نـــــا وٰإ

ٱــاى  وـــ الّ   يـــ  ل ؤلالٲة تبـــ  تجــلا أى ال تـــ "، الKeil& Johnsonالبــاحن ى "

 يــــ  ل ؤلالٲة تبــــ  الاجتهـــا ه ن٭ا يـــ  تال ٬ـــل ج ٠لـــ  تـــن الٍـــ١   تاغصٕـــ    نــــ  أٰ

. تبٍـــــٳم ٠ـــــام  إ  نىـــــت   الٍـــــ١     ــــــ  الت٭ليـــــلك الـــــ ك ي١تهـــــل ٠لـــــ  الٌّـــــُ 

 2ج الت٩ا٠م تيتاو  ٠هلي  ؤلاوّاٵ.تاغصٕ   الاجتها ه ٠ل  ج ل

 اض ي مــــه هــــ ا اإلاتتهــــ٢ ـم وهٝ ــــ اا ال جــــ ل ؤلا٬تــــتـــــ  توــــ١ٌٓ  ٨يهــــا  لــــه أ

  يتاج تنالج أتلي  ل  ا ؤلايتاج: اإلا١اِ  ال ك أِب  ٨يم ؤلاًىاى آلاج

 اإلاتتهــــــ٢ الٍــــــبٳ  ن٩ ــــــ م اغصٕــــــ   الاجتهــــــا ه نــــــَ  ــــــ ٵ  واحتــــــم  يـــــــ  ٤

تالـ ك حـم نحلـم الت اجـل ، ل٩ِ   الت اجل ن٢ آلا ـ  َ تـلتى و اجـل جىـلك

                                                 
 :2009 لىـــٌ  ال١ بــ  اإلا١ ٨ـــ   ـــ نٲت م،و٭   آٵ  اٌـــل تــَ نحهـــل تنإوىــ  ؤلايهـــا   اإلاتحــلج ألانـــو يان تـــ  1

 . ل.ا تالٍٍ  للٙبل١   ـ ال٥   لا  لب : نٌت ، ن١ مه و اِم يح 

2 MARK KEIL,ROYD.JOHNSON,OPCIT ,P296. 
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ال١٭لــــــه تهــــــ  اغصٕــــــ   الــــــ ك ا وــــــبٚ ته٩ ــــــ م ٤يــــــا  اغرىــــــل أ ٌــــــاى الت٩ا٠ــــــم 

 1الاجتها ه 

 نت  آليـــا  بــــ  ال٩ا٠ـــم مـــه اإلاتتهـــ٢ ال ٬مـــي  اوــا ا٨ة أـــي  ن ٬هٌـــ  غن بـــ  ي١ت

ا  ٬مي ٤انٖ و جىل لم   ٨2   نٰ 

   اإلاتتهـــ٢ ؤلا٨ة اضـــ ي الٌا ـــ   مـــه  حـــو هـــ   ال٩ٕـــاىاا ؤلا٨ة أـــي  نـــا هـــ

و   نته ٠  آ ا   ٬هيـ   ةٰ  ـا ألا٨ـ ال ب١ـل اجتهـا٠ و ٠لـ  يحـ  ا٨ة اضـ ي أك 

وـــــ    تاوــــــبم ال ٬هيـــــ  تو ًىــــــتلٵ ٠لــــــ  أيٌـــــا و يــــــ   نـــــَ الٳــــــاوَ ؤلا٨ة اضــــــ ي 

ــــم نـــــَ أـحٕــــ    ؤلا٨تـــــ لا ـــــم نفتلـــــ٪ اإلا ا٬ـــــ٢   ــــــ   اض ي  و نـــــَ  ـــــ ٵ نـــــا  ةٰ 

 ٬3ام تن ا   ا أت الت٩ا٠م ن٢ نٕاني  ا  تـ تالٍبٳاا ال

  تتىــــــــل ال جــــــــ ل ؤلا٨ة اضــــــــ ي مــــــــه ل ــــــــ ٵ ألا٨ــــــــ ال مــــــــه ٠هليــــــــاا و اِــــــــم 

ه ٠ـــ  أت نـــَ ٨ـــ ل  جتها٠يـــ  و٩ا٠ليـــ  وـــ اى نـــَ ٨ـــ ل ل٩ـــ ل أت نـــَ نته ٠ـــ  إلات

 يـــ  ل ؤلالٲة تبـــ  إلاته ٠ــ  نــَ  ــ ٵ ال وــاوم الٌّــي ، تال وــاوم ال٩   ــ ، تال

 ن ا٢٬ الت اِم الاجتها ه بـ  تاإلاٌتل اا تالل لٌ  ٠

 اض ي نــــا هــــ   و ا١ًٳــــاه لت٩ــــا٠ ا الــــ اا نــــ٢ اإلإــــان ى ـال جــــ ل ؤلا٨تــــ 

 وحهل ا الٍبٳاا. تـ ال ٬هي  ال

  تتــــ ٨     ــــ  ٌـــ تٗ أواوــــي : وــــ ٨   هٲـــَ وتىــــيل اغصٕــــ   ؤلا٨ة اضـــ ي

: ال٩ٕــاى ال ٍــا ٱ  مــه حــاٵ وـــ ٨ٕــاى تٍــا ٱ ، منــَ تٍــا ٱ  تتجــ ل ٨اِــم ِ  

                                                 
 .89 ُ  ٰ  ، وبٮ ن ج٢ ال ل : أت  ال٭ال  ٠بل ال٭ال  ٠بل  و م1

 اإلاتلـي غلٗ  -اغصاوـ   ـ بـ٠ تؤلاوّاٵ الاجتهاٟ ٠لو مه ن٭ا د  -آلا ه الاجتهاٟ ٠لو نحهل ٠له  ح ن 2

  53 ُ ،2008 ،الٳ    تآلالا ، تال٩ٌ ى  للن٭ا٨  ٌـ ال٘ 
 يهـــــ  ج تٌـــــاى يحـــــ  الى وـــــي ل عه البحـــــن نـــــٌه  وتل ـــــل ت ٌـــــٳالي  الا٨ة اضـــــ ي ٬ا٬ـــــات:اإلاتته٢ نحر دـــــ  3

 اإلاتلــل ،29 ال١ــلل الاجتها٠يــ ، لل١لــ م ٠هــ اى نتلــ  اغصاوــ  ، ت اوــٙ   يـــيؤلالٲة ت الت٩ــا٠ ا لل اوــ 

08، 20198، ُ 91.  



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

59 

 ـــــتو نـــــَ   ولت٩ا٠ـــــم تـــــ ى ٘ مـــــه الاوّـــــاٵ  يــــــ الت اِـــــم اللب ـــــ ي ؤلالٲة ت

لا م ٨ٕاى نحلل ٬ل  ٳ ى ٠با ج ٠ـَ نته ٠ـاا ٠لـ  ن ٬ـ٢ ال٩ايىـبٰ  ت أك 

٨ ــــ  : ٩ا٠ليــــ  ٨   ـــ  .أنـــا الــــننَ ال ٍـــا ٱ   أ ــــَ وٳـــ ى ٨ه ـــا التيــــين ا٬ـــ٢  لٲة ت

ال ك  تهـ٢ ٘ مـه الاوّـاٵ أ ٌـاى حلت ـم نـا  ه ـز هـ ا الـننَ  ٌـ  هنم اغص ز النن

وحـــــلث مـــــه  ٘ـــــا   وٳـــــ ى نباٌـــــ ج  تــــــ ال ٍـــــا ٱ  هـــــ  ٱـــــ ى ال١هليـــــ  الاوّـــــالي  ال

٨يهـــــا  تتىـــــل ال٩اِـــــم  نثـــــرل  تو وـــــل م ٠له ـــــا أ ـــــ  ت١ـــــل  ا. يــــــ  ول٭اويـــــ  ٤

 تـــــ ك تــــــ ى  ال٩اِــــــم الـــــ ك  حـــــلث أ ٌـــــاى ؤلاوّــــــاٵ تالـــــ ك :مـــــه  لـــــٴ وــــــ الّ  

٨ ــــ  لليــــم ٠لــــ  حلت ــــم تّــــ٩  نباٌــــ ج  ٤ــــو نــــا و صٕــــم ، اإلا وــــم تاإلاىــــت٭بم

،  يـــــــيٱاإلاباٌــــــ اا ٠لــــــ  ال٩ٕــــــاوياا التل٩ن   ، ب١ــــــٖ الاوّــــــاوا نــــــَ تٍــــــ يَ

 .1هايـ  ت٤ بـ  الل لٌ  ٠ل  الىٳا ا، ال٩ا 

   نحت  ـــــاا الاية يـــــ  نـــــَ   ٠ـــــنك ٠بـــــل الـــــ حهَ اى ال٩ـــــ ل  ت١انـــــم نـــــ٢  ــــــ

  ٵ  نن   الٌْ تالّ  ج تال٩يل  ، تنَ  و ٨سي لاىـ  ح٭ـاوٮ تـ ا  ا، تـم 

٠ـــَ ح٭ـــاوٮ، ٨ رـــ ى ال٩ـــ ل ا ـــ  ال١ـــالو الا٨ة اضـــ ي ال نـــنك ٬ـــل  ٳـــ ى  يــــ  قـــه ت١ب

ول٭اويــا ات  ٤بــ  مــه ؤلا٨ــ ا نــَ ال ا٬ـــ٢ الــ ك ي١اٍــم اليــ يى الــ ك ت٩ــت  انانـــم 

نٙ تحــــــ  مــــــه نحيٙــــــم  يـــــــ  و نت١ــــــللج ٤تــــــا  التفيــــــم تالت نــــــم تن١ايٍــــــ  ٠ــــــ ال

 .2تالٕ ت ج

 أي جددًاث .... 

ــــ  التحــــ وا ال تنــــا تللوــــم نــــَ نها وــــاا  أ٨ م  ــــا البافــــ  ال ٬هيــــ  تـــــ ٨ٔ 

  يـــــي٠لــــ  البــــاحن ى مــــه ال١لــــ م الاجتها٠يــــ  تؤلاًىا تأًىــــا٫  جتها٠يــــ  جل ــــلج
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 . تالاوّاٵ
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٩ــــــ  مـــــه وحليــــــم-وٲييــــــ٪ اإلاٌــــــان  تألالتاا  ٔـــــ ت ج نفتلــــــ٪ الٝــــــ اه  مــــــه  اإلاٜ 

أ٨ مهــــــا اإلاتتهــــــ٢  تـــــــ الٝــــــ اه  اغرل ــــــلج الت  وــــــت ىم تـــــــ ح -اإلاتتهــــــ٢ الت٭ليــــــلك

حم اغصٕــــــــ   الاجتهــــــــا ه تـــــــــي٥٨يــــــــا  الت٩ا٠ــــــــم تجــــــــم ل جــــــــم الــــــــ ك  ، الٍــــــــبٳ 

 ٙــ   ل ــو  تــ ى الباحــن تاإلابحــ   ى مــه ال٩ٕــاى ؤلا٨ة اضــ ي، ته٩  نــم الت٭ليــلك

ح ا تــــــيو تــــــ ال  يــــــيتاإلا٭ـــــات ا ؤلالٲة تتهٌـــــا  هٲـــــَ ؤلاوـــــت١اي  ،  ٌـــــٳاو نٌهريـــــا

ت ى ٱايـــــــ "و نال ـــــــ   تــــــــ ح، الٍـــــــ٩ ي  يــــــــ  البافـــــــ  ي٩ىـــــــ ا ل ٬ةـــــــ ا  نـــــــَ الت١ات

و  ـــٌ٭ْ نــــَ  -Boris Beaude ٰهـــا  ٭ــــ ٵ  -الت٩ا٠ـــم" اإلاهــــا ه ٠لـــ  الاية يــــ  

 جاتيــ  مــه ولبيــ   هــ   الىــه  ي٭ٙــ  بـــ  تا١٬يــ  اغصيــاج ٠له ــا،  يهــا ت١تت  ح٭ي٭ــ 

الك اإلا جــــــــ ل مــــــــه اغصيــــــــاج اإلاــــــــ ٬ــــــــل و  هٲــــــــَ أى  ح٭٭ ــــــــا الت٩ا٠ــــــــم اجااتـــــــــياح

.ال ا١٬يــــــ 
1

نــــــَ  لــــــٴ أِــــــب  ال جــــــ ل ؤلا٨ة اضــــــ ي لّــــــي٭ا تن وبٙــــــا  نـــــــ  تــــــم ألٰ 

تاغصٕـــ   ال٩ ز ٭ـــ  الٙبيعـــه للل جـــ  أى ب١ـــٖ ال١ ٬ـــاا ًثـــر  مـــه ال٩ٕـــاى 

ـــــٳل  ٠ ٬ـــــاا ؤلا٨ة اضـــــ ي مـــــه اإلاتتهـــــ٢ الـــــ ا٬عه ٰهـــــا هـــــ  اغصـــــاٵ مـــــه ب١ـــــٖ  ٌت

 ها.يـ  ا    ت٠٤ ٬اا ال١هم تب١ٖ الت١ان ا التتت  الن تاا
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 :خاجمت

اوـــــــــــتٙا٠  البافـــــــــــ  ال ٬هيـــــــــــ  اغرل ـــــــــــلج،تنَ   ل ـــــــــــا توـــــــــــاوم الت اِـــــــــــم 

وحــــلث  تــــ الاجتهـــا ه، أى وح٭ـــٮ اغصٕـــ   الاجتهـــا ه نــــَ  ـــ ٵ الت٩ـــا٠ ا ال

الٙـ ٧ آلا ـ  مـه  تمتــ  ال ج ل الاجتها ه  "أيم ل جـ  ٜ ـ   أت  ٨ا٠تبا    ل ا

ٜ ــــــ   ٠ ٬ــــــاا تو٩ـــــــا٠ ا تنــــــا  ٍٍــــــ  ٠ــــــَ  لــــــٴ نــــــَ ، توــــــيٚ بـــــــ  الت٩ا٠ــــــم ٠

ـــــ ا٧"  هٲـــــَ أى  ٙبـــــٮ هـــــ ا ال جـــــ ل مـــــه اإلاتتهـــــ٢   جتها٠يـــــ  نتباللـــــ  تـــــ ى أل٘ا

الٍــــبٳ  الــــ ك يٍــــٳم الت٩ا٠ــــم الٍــــل ل نــــَ  ــــ ٵ الٍــــبٳاا  حــــل  ل٠اوهــــم. 

٨الت٩ا٠م مـه اإلاتتهـ٢ الٍـبٳ   حـلث ٰهـا مـه اإلاتتهـ٢ الت٭ليـلك، ٰهـا   جـل تـم 

ــــ لٴ وٙ  ، َ ألالتا أ ٕــــا ٰ ههــــا ي ــــتو تال٭يــــام تهته ٠ــــ  نــــ ٘ ٨ــــاى أت   ــــــ  ٰت

ؤلات٭ــــاى ٠لــــ  يــــٟ  نــــَ ال١ ٬ــــاا نــــ٢ الٙــــ ٧ آلا ــــ  ت ى ٱايــــ  ب٥يــــا  اغصٕــــ   

 اغرىلك. 

٪ الت اِم الاجتها ه تج ا ل جم ٠لـ   ـٚ نتّـم للت اجـل ٌـيٰها أى وّ

٘ــ ٫ الت اِــم الاجتهــا ه نــَ حيــن الت اجــل  هٲــَ أى  ٭اتــم  نـــ  الاجتهــا ه أٰ

ال   ــ   تـــ تالــ ك  هٲــَ أى  ٝ ــ  ح اإلا  ــ  اإلاةــزانَ.تــال ج ل ؤلا٨ة اضــ ي اإلاباٌــ  

٬ــل وح٭ـــٮ الـــل٧ى ألال٩ـــ  ؤلاحىـــاه  تــــ اغص٭ي٭يــ  للهت٩ـــا٠ل ى تقـــه الٙ  ٭ـــ  ال

تقــه ٱل ـــا نتـــاوا تحنيــ  جل ـــلج وتـــل للبــاحن ى مـــه ال١لـــ م ، اللبّـــي  تـــ تح

   أى يٍهل ها تالبحن تالل او .يـيالاجتها٠ي  تؤلاًىا
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ت، دزاطت ىـُجىىىلىجُا الاجـاٌ في جدٌى ب زـس أ ت ألاطسة الجصاتٍس

 طىطُىلىجُت

 * Benali Naceraة ُـس بً علي هـ

 :ملدمت

ت١هــم ألاوـــ ج تا٠تبا هــا اإلاإوىـــ  ألات ــ  ٠لـــ   يتــاج تا٠ـــالج ايتــاج ال١ ٬ـــاا 

 ــ ٵ وياوــ  اإلا٩أــل  نــا تــ ى اغرٍىــ ى، أك الت٩  ــٮ تــ ى تال٭ــيو ألات  ــ  نــَ 

اماا، تمــــه وبـــــا َ اإلا١ـــــان ا، تــــــي  مـــــه اغص  ــــاا تاإلاىـــــإتلياا تالانـالــــ ٰ  تألاينـــــ

تت١ـــ ٧ ألاوـــ ج اغرناو  ـــ  الت٭ليل ـــ  ت ا ـــا أوـــ ج نهتـــلج وتهـــ٢ ٌـــهم ٠ـــلج أوـــ  

نّـــــــ٥ ج وحـــــــ  ل اه ـــــــا، ٰهـــــــا أا ـــــــا أت  ـــــــ  ألا  أت اغرـــــــل، تهـــــــ  ال٭اوـــــــل ال تحـــــــه 

الةـــ اث اغرهـــا ه، تلـــم نٳايـــ  هانـــ   يــــ  ل رها٠ـــ  ال١اوليـــ  ت ـــٌٝو ٨ه ـــا أنـــ   تىا

تهٲـــ ا وتضـــح لٌـــا ألات  ـــ  ٰه٭ لـــ  تىـــه  لـــم تاغص٩ـــاٛ ٠لـــ  وهاوـــٴ اغرها٠ـــ . 

  ـــــ  نتتهـــــ٢ و٭ليـــــلك توـــــاتٮ ٠لـــــ  اغصلا ـــــ ، ٬ـــــل  يــــــ  ا٬تّـــــال   اجتها٠يـــــ  تٍ

تأتٌاوـــــم أك ٱـــــم  أت تـــــ ى ألا     تـــــ ى ال جـــــم تاإلاـــــ أج،وــــــيا ةزلـــــ  لٌـــــا ٠ ٬ـــــاا حيا

وتلياا اغصياج ألاو    الي ني 
1
. 

ـــا ج تـــ ى ٱلهـــ  أوـــ ج و وـــ ال٧ ٱلهـــ  ٠اولـــ ،  تنــَ ج ـــ  أ ـــ    ٍبػـــه لٌـــا ؤلٌا

جوىز بنى ألاطـسة العس ُـت والجـروز مه ل اوتم " خوب ُـس شه  الٳاوا  ـ  ٨هن  

"، ت ا ـــا وحهـــم مـــه ن١ٌاهـــا ِـــ  ج الخاٍز ُـــت والاجخماعُـــت لللـــاًاها اإلاعاؿـــسة

ج ل صيـــاج الاجتها٠يـــ  مـــه ال١ّــــ  اغرـــاهله، حيٌهـــا ٱـــاى الٌـــاه نــــ وبٙ ى نّـــ٥  

                                                 
 ن١ىٲ . تتان١  اوتا ج :BENALI NACERA جيـ  يّ ٠له تَ لٰت  ج *
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ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

65 

تال٭باوــم تال١ٍــاو  تالبٙــ ى، تنــَ هٌــا  بــلت أى ٱلهــ  أوــ ج قــه مــه يٙــا٫ ن١ىــف 

ـلل ت بـل م  ال١٩م أو ، تل١ل ـا ِـي٥  أ ـ   لل١٩ـم أم  ته١ىـف ياِـ  ت٬ـ   ٌت

ن ، أنــا ٱلهـــ  اغصــلتث مـــه الل٥ــ  ال١ ديـــ  يـــ  الىــ ى تــالناك، تهـــ ا أنــ  ن١ـــ ت٧ ٰت

٠اولــ  ٨هىــتحل   نٍــت٭  نــَ ١٨ــم ٠ــاٵ ي١ــ ٵ توٲٍــ٪ لٌــا ٠ــَ اإلا١ىــف اإلاــ ال 

ل ا، ته  ٱ ا ا نته ٠  ألا٨ ال ال  َ ي١يل و ن١يم أت ٱاوا
1
. 

 يــــ  ٨هـــَ  ـــ ٵ ن ا٬ـــ٪ الٍـــباى تالٍـــاتاا تا٠تبـــا هو اغصـــانل ى أل٨ٳـــا  الت٥ي

ًىتٍت  تتح ٵ اإلاتته٢ اغرناوـ ك نـَ نتتهـ٢ و٭ليـلك   ـ  نتتهـ٢ ن١ـ لو جـ اى 

  مـــه ال١ ٬ـــاا نـــا تـــ ى بــــ    ـــ  وحـــ وا ٰ يــــ  "وـــ ٠  الٌهـــ  الـــل ه٥ امه الـــ ك يٍ

اغرٍى ى"
2
. 

تنـــَ اإلا ـــو التٙـــ ٫ ا ـــ  ٠ انـــم أ ـــ   للتحـــ ٵ ننـــم ٜـــاه ج الٌهـــ  اغصٕـــ ك 

ــــا٨    ــــ  الاي٩تــــا  اإلا١ مــــه  ّ ِــــا ت١لــــيو الب ٌــــاا، لــــ لٴ يتــــل ال٩ا٠ــــم تأل

 ، تٱلهــــ  تٲــــ ك بىــــسي والُــــىمى غتـــــ الاجتهــــا ه  ٭ــــ م ب١هليــــ  اإلا٭ا يــــ  تــــ ى ن حل

يــ٪ ٠ــاً تت١ــايَ ٨ه ــا أ٨ــ ال اإلاتتهــ٢، توــ وبٚ   ٭ّــل ل ــا اإلا حلــ  الىــات٭  ٰت

دــــــ ى آلاتــــــاى ت  هـــــ   اإلا٭ا يــــــ  تــــــ ى جيلــــــ ى تدتحل ــــــل تـــــ ى جيــــــم الٍــــــبا  غألاتٌــــــاى 

 تألاجلال.

 تــــ باى نـــا  حهلـــم جيـــم ألاجـــلال نـــَ ن١ت٭ـــلاا ال٨٭ـــل ي٭ـــم لٌـــا ب١ـــٖ الٍـــ

حـــل    تــــ وهنـــم ٰ   ـــ  ن ـــللج تـــاوي٭ آ تالـــنتاٵ، ٨٭ـــل وحٝـــ ا التحـــ وا ال

                                                 
 ال١ ديــــ  اإلا وــــ ٠  نــــَ 185-167 ُ يٝ  ــــ "، ن٭ا دــــاا ال١ ديــــ : "ألاوــــ ج ،2007 لباــــا، الٙــــاه  1

 .207ُ ألات  ، الٙب١  الاجتها ه، الب١ل النالن، اإلاتلل اإلاىتلان ، التٌهي  أجم نَ لله١ ٨ 

2 PHILIPPE CARDON, DANIELEKERGOAT ET ROLAND PFEFFERKORN, (2009), P. 103 
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ل ــــــو تألتٌــــــاه و تأح٩ــــــال 
1

، ٨ــــــ تٵ نــــــا يىتحٕــــــ  الٍــــــباى تالٍــــــاتاا مــــــه ٠هليــــــ  

"، حىــــــــا نــــــــا وــــــــه١ ا نــــــــ  و هُــــــــف واهــــــــذ اللُــــــــاة وهمــــــــى العــــــــِؽاإلا٭ا يــــــــ  "

ىـــتف ج ن  ــا ال٭ اوـــو اإلاٍــةٰ   اإلا وبٙـــ  ب١ ٬ـــاا تهو، نهـــا يىــتلنم بـــ  تأ  ًت

ج نا تـ ى ألاجيـاٵ يـٟ  نـَ اإلا٭ا يـ ، ٨ـ  يـ  ت ى الٍىاى تال جاٵ لا م ألاو ج الٲب

نٳاى تو ٬يه  ل١ ٬ـ  ال جـم تـاإلا أج غي٭ّـل الـنتج ى ، ٨سـي مـه  لنـ  الٌٝـام 

ي ٠لـــــ  ٰي ، نهــــا  ـــــ١ٌٲ ــــــ  للىـــــلٙ  البٙ   يـــــ الاجتهــــا ه تا٠تبا هـــــا اإلاٍـــــتٮ النا

ال جـم ٩ٰـ ل، ت تتلـ  لٌـا  لـٴ  تــ  لٴ ٌٰتاج اجتها ه ل٥يا  ٠ٌّـ  اإلاـ أج تح

حـــٮ الٌٝــــ ج  تــــ ا  ٌـــ  ٲ  حياوـــم، ٨حتــــينـــَ  ـــ ٵ ٠ـــلم أح٭يـــ  ال جـــم مــــه ا 

الٍـــ ٠ي  حىـــا الن٭ا٨ـــ  ؤلاوـــ ني  لـــو وٙبـــٮ مـــه ن١ٝـــو ألاحيـــاى، ٨٭ـــل وـــنتج 

وةـزتج تـ ك  جـم، اإلا ـو  ألاجلال لتى ت١ـا ٧، تمـه اإلا٭اتـم و تٍـاَت  اإلاـ أج تٱايـ 

ال ىة ، توالا ٨ٲ ج يتا  الـنتاج آيـ اٯ بىـثا ٬لـ  اإلاٍـاٱم ال١اوليـ  تيـل ج 

 الٙ ٫.

ٌ  تاإلاتهنلـــ  مــــه ال١ـــالاا تالت٭اليــــل تــــاج٢   ـــ  و اجـــل ٬ــــ   ن ـــــ  تمـــه ال٥الـــا 

 ,AbadirSonia Ramzi)ال   ـ  ال١ ديـ  ؤلاوـ ني " ١ٌٰاِـ   اتتـ  لبٌـاى أوـاه 

(1986), P.91) .ألاو ج اغرناو   . ٌـيت واهو مه اإلاحا٨ٝ  ٠ل   باا نها   

                                                 
1 BOUTEFNOUCHETMOSTAFA, 1982, SYSTEME SOCIAL ET CHANGEMENT SOCIAL EN ALGERIE, ALGER, 

OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, P.68 
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 يــــ  ٨هـــَ  ـــ ٵ ن ا٬ـــ٪ الٍـــباى تالٍـــاتاا تا٠تبـــا هو اغصـــانل ى أل٨ٳـــا  الت٥ي

ًىتٍت  تتح ٵ اإلاتته٢ اغرناوـ ك نـَ نتتهـ٢ و٭ليـلك   ـ  نتتهـ٢ ن١ـ لو جـ اى 

  مـــه ال١ ٬ـــاا نـــا تـــ ى بــــ    ـــ  وحـــ وا ٰ يــــ  "وـــ ٠  الٌهـــ  الـــل ه٥ امه الـــ ك يٍ

اغرٍى ى"
1
. 

تنــَ اإلا ــو التٙـــ ٫ ا ــ  ٠ انــم أ ـــ   للتحــ ٵ ننــم ٜـــاه ج الٌهــ  اغصٕـــ ك  

ــــا٨    ــــ  الاي٩تــــا  اإلا١ مــــه  ّ ِــــا ت١لــــيو البٌــــاا، لــــ لٴ يتــــل ال٩ا٠ــــم  تأل

 ، تٱلهــــ  تٲــــ ك بىــــسي والُــــىمى غتـــــ الاجتهــــا ه  ٭ــــ م ب١هليــــ  اإلا٭ا يــــ  تــــ ى ن حل

يـ٪ ٠ــاً تت١ـايَ ٨يــ ٭ّـل ل ــا   ا أ٨ـ ال اإلاتتهــ٢، توــ وبٚ ـاإلا حلـ  الىــات٭  ٰت

دــــــ ى آلاتــــــاى ت  هـــــ   اإلا٭ا يــــــ  تــــــ ى جيلــــــ ى تدتحل ــــــل تـــــ ى جيــــــم الٍــــــبا  غألاتٌــــــاى 

 تألاجلال.

 تــــ ٨٭ـــل ي٭ـــم لٌـــا ب١ـــٖ الٍـــباى نـــا  حهلـــم جيـــم ألاجـــلال نـــَ ن١ت٭ـــلاا ال

حـــل    تــــ وهنـــم ٰ   ـــ  ن ـــللج تـــاوي٭ آ تالـــنتاٵ، ٨٭ـــل وحٝـــ ا التحـــ وا ال

ل ــــــو تألتٌــــــاه و تأح٩ــــــال 
2

، ٨ــــــ تٵ نــــــا يىتحٕــــــ  الٍــــــباى تالٍــــــاتاا مــــــه ٠هليــــــ  

، حىــــــــا نــــــــا وــــــــه١ ا نــــــــ  و "هُــــــــف واهــــــــذ اللُــــــــاة وهمــــــــى العــــــــِؽ"اإلا٭ا يــــــــ  

ىـــتف ج ن  ــا ال٭ اوـــو اإلاٍــةٰ   اإلا وبٙـــ  ب١ ٬ـــابـــ  تأ  ا تهو، نهـــا يىــتلنم ًت

ج نا تـ ى ألاجيـاٵ يـٟ  نـَ اإلا٭ا يـ ، ٨ـ  يـ  ت ى الٍىاى تال جاٵ لا م ألاو ج الٲب

نٳاى تو ٬يه  ل١ ٬ـ  ال جـم تـاإلا أج غي٭ّـل الـنتج ى ، ٨سـي مـه  لنـ  الٌٝـام 

ٰي ، نهــــا  ـــــ١ٌٲي ٠لـــــ   ــــــ  للىـــــلٙ  البٙ   يـــــ الاجتهــــا ه تا٠تبا هـــــا اإلاٍـــــتٮ النا

ال جـم ٩ٰـ ل، ت تتلـ  لٌـا  لـٴ  ـ تـ لٴ ٌٰتاج اجتها ه ل٥يا  ٠ٌّـ  اإلاـ أج تح

                                                 
1
 PHILIPPE CARDON, DANIELEKERGOAT ET ROLAND PFEFFERKORN, (2009), P. 103 

2 BOUTEFNOUCHETMOSTAFA, 1982, SYSTEME SOCIAL ET CHANGEMENT SOCIAL EN ALGERIE, ALGER, 

OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, P.68 
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حـــٮ الٌٝــــ ج  تــــ ا  ٌـــ  ٲ  حياوـــم، ٨حتــــينـــَ  ـــ ٵ ٠ـــلم أح٭يـــ  ال جـــم مــــه ا 

الٍـــ ٠ي  حىـــا الن٭ا٨ـــ  ؤلاوـــ ني  لـــو وٙبـــٮ مـــه ن١ٝـــو ألاحيـــاى، ٨٭ـــل وـــنتج 

ألاجلال لتى ت١ـا ٧، تمـه اإلا٭اتـم و تٍـاَت  اإلاـ أج تٱايـ  وةـزتج تـ ك  جـم، اإلا ـو 

الـنتاج آيـ اٯ بىـثا ٬لـ  اإلاٍـاٱم ال١اوليـ  تيـل ج  ال ىة ، توالا ٨ٲ ج يتا 

 الٙ ٫.

ٌ  تاإلاتهنلـــ  مــــه ال١ـــالاا تالت٭اليــــل تــــاج٢   ـــ  و اجـــل ٬ــــ   ن ـــــ  تمـــه ال٥الـــا 

 ,AbadirSonia Ramzi)١ٌٰاِــ   اتتـــ  لبٌـــاى أوـــاه ال   ــ  ال١ ديـــ  ؤلاوـــ ني " 

(1986), P.91) .ألاو ج اغرناو   . ٌـينها واهو مه اإلاحا٨ٝ  ٠ل   باا ت   

ت فــــي هـــــٍُت اللدًثــــت علــــى اإلاجخمعــــاث الاوظاُـــــس وطــــاتل الاعــــالم الجماه زـــــس أ

 عـس العىإلات:

ا توـاوم الا٠ـ م تٝـاه ج ال١ إلاـ ، ٨ ِـبح  تـلت ها نـَ هـ   الٝــاه ج  ــ  و 

اٌـــــا ج ا ـــــ  ولـــــٴ ال وـــــاوم  ال١ إلاـــــ  الا٠ نيـــــ  يــــــ  تنـــــَ  ـــــو أنٲـــــَ اوـــــتفلام ت١ب

وحهــــــم نٕــــــان ى ن١يا  ــــــ   تـــــــ أيحــــــاى ال١ــــــالو، تال تـــــــ ٌالا٠ نيــــــ  اإلاٌ ٍــــــ ج مــــــه 

. تٱــــاى ناٱل هــــاى ٬ــــل اوــــت١هم ن٭ لــــ  ال٭  ــــ  يـــــ تيهٙيــــ  ن ٍــــال   ا ــــ  حــــل ٰب

التل٩ن ـــ ى  يــــ  ٌاا نـــَ ال٭ـــ ى ال١ٍـــ  َ، تهـــ   تحـــلث ٠ـــَ و  تــــاال١اإلايـــ  مـــه الى

ال ك ا ة ٫ ح اجن اإلاٳاى تالننـاى. تا ا ٱايـ  ٨ٲـ ج ال١اإلايـ  ٬ل هـ  مـه التـا  ل 

حيــن أى ن١ٝــو اغصّــا اا  اِــ  اغصٕــا ج ال١ ديــ  الاوــ ني  ٱايــ  ٠اإلايــ ، 

٨ـــاى ن٩ ـــ م ال١ إلاـــ  ا وـــبٚ حـــل نا تاا يـــا  اإلا١ىـــٲ  الٍـــ  ه أك أت تدـــا الٍـــ ٬ي  

 الي  ٌٰهــ  ج أحــالك مــه التٙــ   تالتٌهيــ  تنــا  ة وــابـــ  تم الل ه٭ ا٘يــ  الليدـــ  ت 

إلاــ  مــه توــاوم الا٠ــ م م ٜــاه ج ال١  بـــ  ٠ــَ  لــٴ نــَ يهــٚ ن حــل نــَ اغصيــاج. تو

نــَ  ـــ ٵ تجـــ ل  ـــص٪ تنتـــ ا تنحٙــاا ا ا٠يـــ  تنـــَ اإلا أـــي٢ ألاواوـــي  
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 اهتو ل ا الباحن ى مه ٠لـو الاجتهـاٟ الا٠ نـ  مـه اإلا حلـ  ألات ـ  نـَ ٜ ـ    تـ ال

ـٟ  الت    يـــ  ؤلاوّــا ه تجه ــ   اإلاتل٭ـ ى، تنٕــه ى ال وــاوم، تدــ ل  الٲن يـــ  نٔ 

نــــَ اغر ــــ ل لل اوــــ  ال١ ٬ــــ  تــــ ى ٠هليــــاا الاوّــــاٵ تال١هليــــاا الاجتها٠يــــ ، 

تاللت  الاجتها ه ل ٠ م
1
. 

ــاو٪    ــل٧ ل اوــاا الا٠ نيــ  مــه ٠لــو الاجتهــاٟ ٠لــ  ن ــ  ٜت وٰ  ــز ٠لــ  نٰ 

الاوّــاٵ تّــ٩  ٠انــ  وــ اى ٱايــ  و٭ليل ــ  أت حل نــ ، ٨ــاألت   نتّــل  تــال٠ م 

الت١بفــــ  الىياوــــي  تالاجتها٠يــــ  تالا٠ــــ ى. أنــــا تالت١لــــيو تالتن٭يــــ٪ تالتٌهيــــ  ت 

  ، ٨ هـــــــا ألالتاا ألاواوـــــــي  للت١بفـــــــ  الىياوـــــــي  يــــــــ  توـــــــاوم الاوّـــــــاٵ اغرهاه

تالاجتها٠يــ  تال٩ٲ  ــ  ألك يٝــام وياســ ي اإلاالــٴ للهإوىــاا الا٠ نيــ  تالا وــم 

 ل ا. 

ام نٕـــه ى الاوّـــاٵ، تالـــ ك  حتـــ ك مـــه ال٥الـــا ٠لـــ  نـــا تــــ  ٨ســـي   ـــل٧ ا ـــ  ا

اغره ــــ  ، ت٠لــــ  نــــا " هٲــــَ أى يىــــا٠ل مــــه وٳــــ  َ  بّــــي  الاًىــــاى  حتاجــــم 

يٍـــــ لها ال١ـــــالو  تــــــ اا اليــــــ  الـــــ ا ه تهٍـــــٲ ا ت٬ٕـــــا ا تـــــ ل  تنـــــَ أهـــــو اإلات٥

 الا٠ م تالاوّاٵ: ل اواا ام أههي تـ  اإلا١اِ  اإلاىاهه  مه ا

٭ــــــم اإلا١ل نــــــاا تألا٨ٳــــــا  مــــــه و٭  ــــــا اإلاىــــــا٨اا تا تّــــــا  ال ٬ــــــ  الــــــ مم لٌ-

 ،ال١الو

٠ـــ م اغرل ــــل تتٲٌ ل جيــــا جل ــــلج، ت ٝ ـــ  نــــَ  ــــ ٵ أج ــــنج اغصاوــــ   الا -

 ، ألا ا   التبالٵ الخه تالى ي٢ لله١ل ناا تـ تال

                                                 
 ألا٨ــا٫ الٍــا ٬ ، التٙبي٭ــاا، ال٭ٕــا ا اإلا٩ــاهيو الا٠ نـ ، الاجتهــاٟ ٠لــو ياِــ٪، وــ١يل ياِــ٪، وـ١يل 1

 58ُ. ،2015 ياٌ تى، اإلاٍ ٬ 
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الا٠ــ م اغرل ــل تتٲٌ ل جيــا نفتلٙــ ، ت٨ه ــا  ــتو وبــالٵ اإلاٌــا٢٨ تــ ى الا٠ــ م -

ال٭ل و تاغرل ل، ٨لو ي١ل هٌاٯ حلتلا ٌِا٠ي  ت ى ال٭ل و تاغرل ل
1
. 

ت:خـاتف ألاطسة   الجصاتٍس

    لل١اولـــ  ال١ ديـــ  ٠لـــ  ٌــــي ٍبػـــه لٌـــا أى ي  ـــ  ب١ـــ ى الا٠تبـــا   ّـــاوْ الب

ـنا للٍٍـا٘اا الا٬تّـال   واثبـس خلُم حل  ٬ ٵ الٳاوا  م ي اج تنٰ 
 
، ت ا ا تٍٳ

و٭ـــ م ٠لـــ  الت١ـــاتى تالالةـــزام اإلاتبـــالٵ تاإلاـــ لج، تنـــَ ج ـــ   تــــ تالاجتها٠يـــ ، تال

ـن الىـل ٙ  تاإلاىـإتلياا تنـَ حيـن الاي ىـا ، أ    ٨سي أت  ـ  نـَ حيـن وهٰ 

تنهتلج أ ٕا ٰها أا ا ه ني  ٠ل  أواه اغرٍي تال١ه ،
2
. 

تدٌـــاى ٠لـــ   لـــٴ و٭ـــ م ألاوـــ ج اغرناو  ـــ  ٠لـــ  نبـــلأ و اوثيـــ  الىـــَ تاغرـــٍي 

ننـــم تـــا ه اإلاتته١ـــاا ألات  ـــ ، ٨ســـي و٭ـــ م ٠لـــ  ألاوـــب٭ي  لٲبـــا  الىـــَ تدتحل ـــل 

، ُـــسالىب ُـــس مــً بــاب الاختــرام جىك: "ال جــاٵ، ٨٭ــل أٌــا  لٌــا ٘الــا آ ــ  مــه ٬ لــم

 ان"ُــــــس الج خــــــ فـــــال ًدـــــم لـــــي أن أدخـــــً وأخمـــــل طـــــُجازة أمـــــام الىالـــــدًً أو خ

 وٌ  . 21نةزتج،  يـ  ، نبح ث  ٰ ، 08٤غن٭اتل   ٬و 

تنـــَ ج ـــ  أ ـــ   ن هـــا ا و٭ـــ  نٳايـــ  اإلاـــ أج مـــه اإلاتتهـــ٢، وب٭ـــ  نٳايـــ  ال جـــم 

اإلاىــــــت   ال نــــــنك، ٨ــــــ   هٲٌٌــــــا أى وــــــ اى ٱــــــاى ألاا أت الــــــنتج ٠اليــــــ  تلــــــ  ٠لــــــ  

يتحـــلث ٠ـــَ نٳايـــ  ألا  ٨ســـي ن٭لوـــ ، تي٩ـــي اليـــ يى تالٍىـــب  ل١ ٬ـــ  ال جـــم 

مـه وّـ  اا اإلاتته١ـاا ألات  ـ  تّـ٩  ٠انـ ،  يــ  نامال   اتت  لـو وت٥ تـ ت نم ال

   ـــ  ن ىـــ١ا نـــَ ال ٬ـــ  تالـــننَ جـــ اى ٠ّـــ  ال١ إلاـــ ، ٨٭ـــل يبـــم  يــــ  تلٲـــَ الت٥ي
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وــ ج اغرناو  ــ  مــه ب١ــٖ ألاحيــاى نــَ  ــ ٵ ٬ٙــ٢ الٍــباى   ــ  نــل  وحــ وا ألا 

لي  تاإلاتهنل  مه ال١ ٬  ت ى آلاتاى تألاتٌاى.   ال١ ٬اا ألِا

 تٍٳم نّل  ٬ ج ألاو ج اغرناو   : تـ تهٌاٯ ال١ل ل نَ ال١ٌاِ  ال

 ان ألاطسة :ىـُوعالكتها في جلىٍت ب اللىة الرهىزٍت-أ

  ل ـــو و بـــ أ الن٠انـــ  تالىـــلٙ  وٲهـــَ ٬ـــ ج ألاوـــ ج مـــه ٠ـــلل  ٱ  هـــا، ٨هـــَ 

لـــــ لٴ وـــــو و وـــــيل نىـــــ ل  وهتبـــــل الـــــ ٰ  وا  فيـــــا مـــــه نفتلـــــ٪ الن٭ا٨ـــــاا ت٬ـــــل 

ٱايـــ  حاجـــ  أواوـــي   تــــ ا وبٙــ  هـــ   اإلاىـــ ل  ا وبا٘ـــا ت ي٭ـــا تهىــ ل  ال٭ـــ ج ال

ى نـــــَ يــــــ ا٬تٕـــــت ا ٜـــــ ت٧ اإلاتته١ـــــاا ال٭بليـــــ  مـــــه "ن حلـــــ  لـــــو  ٲـــــَ ٨ه ـــــا لل٭ ا

اٟ  الا٬تّال   تالاجتها٠ي "١٨الي  ٠ل  ١ِيل وٌٝيو ألأت
1
. 

ــ ٵ  ٱايــ  ألاوــ ج اغرناو  ــ  تنامالــ  ت١تهــل ٠لــ  ال٭ــ ج ال ٱ   ــ  ب٥يــ  الِ 

ن ــ  الىــلٙ  تالن٠انــ  لا ــم اإلاتتهــ٢، ٨األوــ ج اإلا١ ت٨ــ  ب١ــلل  ٱ  هــا    ــ  نٰ 

 ا أحــــــل، تا٠تبــــــا  أا ــــــا و وٲــــــن مــــــه ٠ ٬ا  ــــــا اللا ليــــــ    ــــــ  يٝــــــام ـ ا  تو  ٭ دـــــــوــــــ

٠ٌــــم  بـــــ  م الىــــلٙ  نــــَ ٬بــــم  ٱــــ  هو هــــ ا نــــا ٠نتهاوــــٴ تن حــــل وهــــا ه ٨يــــ

نتتهـــــ٢ البحـــــن تداٌـــــ ا أههيـــــ  تجـــــ ل الـــــ ٱ   مـــــه الباـــــ  تالٍىـــــب  لٳـــــم أ٨ـــــ ال 

ىاىا.  ال١اول   جاو ًت

". ٨هـا الىاخد مً ًىدلس ًلل  السجـاٌ فـي اهخافـه"ٰ   الٙلب  ن٭ ل  تل٭ل 

 تــــ ال وحــ وا اإلاتته١يــ  تالتحل ـــل ال ٬هيــ  غ ٤ـــو ماٵ   ــ  ٤ا ــ    نٌـــا اغصأــ 

ل  مـه نٌـا٘ٮ الٝـم ، ٠ٌـلنا وحـلث ِـ ا٠اا تـ ى أ٨ـ ال اإلاتتهـ٢ ٱالٍـباى  ِت

أت نــا  حــلث مــه ال٩ٕــاى اغرــ ا ك  لت٩ــ   جــاٵ ال١اولــ  غصــم اإلاٍــاٱم أت يّــ ج 
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جها٠ـ  الايتهــاى ن هـا ٱايــ  الٙ  ٭ــ  وـ اى تٙ  ٭ــ  ت١ىـ٩ي  أت وــلهي ، تي٩ــي 

لا حٕـــــ   ا ٠ليـــــم ٘البـــــ  نةزتجـــــ  نـــــَ جان١ـــــ  ن١ىـــــٲ ، ٨ جـــــبــــــ  اليـــــ يى ٠

 الىلٙ .ت  أٌ٭اه ا ن٢ أته ا ٰ٭ ج  ٱ     ن وبٙ  ت و   ا تىتهل ن  ا ال٭ ج

تدٌــاى ٠لــ   لــٴ ًىــتٍت  أى ال٩ٲــ  ال١ٍــاو ك نــا ماٵ  ٙػــ  ٠لــ  اللتلــ  نــَ 

ــا ٠ٌــلنا يٍــ٥ل ى   ــ ٵ نــا  حهلــم أ٨ــ ال اإلاتتهــ٢ نــَ وهــن ا تأ٨ٳــا ،  ِّ 

أ٨ـ ال أوـ   و وـ اى نٌاِا حىاو  مه اللتل  ٨يٕي٩ ى ٬يه  تنٳاي  لب٭ي  

٩ــــاٵ، توتتلــــ  وــــلٙت و ال نن ــــ  ٠ٌــــل  تـــــ ٱــــاى ألاجــــلال، آلاتــــاى، الٍىــــاى تح أل٘ا

ا مه اإلاٌاوـباا تالل٭ـاىاا ال١اوليـ  وتتهـ٢ هـ    ت٬ ٨ و ٠ٌل تا  اللا   ِّ 

   تاحلج.ٌـيال٭ ج ال ٱ     ٰب

ت لألطسةثـس حجم ال-ب  وة العلاٍز

١ـــــ ٧ ألاوـــــ ج اغرناو  ـــــ  تحرـــــو 
 
  ـــــ ، ٨ي١ـــــ ٧ أ٨ الهـــــا لا ـــــم ت  ا ال١٭ا ــــــ  ت

ذلـــــً ؿـــــاخب الفـــــُال، أو ؿـــــاخب العمـــــازاث، ألازاضـــــ ي اإلاتتهـــــ٢ تهـــــا  هلـــــٴ" 

ــا   ا ٱايــ  ال١٭ــا اا ن  ت ــ  ت١ٙــ  لألوــ ج نٳايــ  توــلٙ  الفالخُــت  ِّ  ،"

ج تاألجيــاٵ الىــات٭  توّــب  انتــلال لألوــ ج الىــات٭  يـــ   نن ــ ، ٨ةــ تٚ هــ   ألا 

ا ج      م الاجتها ه. تنَ الٕ ت ك ؤلٌا تم أوهاى أو  جل لج ٬  ـ  مـه تـ  تألِا

ت  ا ال١٭ا  ــــــ  ٱالب  ج ام ــــــ  اغرل ــــــلج أِــــــبح  و ٌــــــا٨ي نــــــ٢ ألاوــــــ   ـــــــ   رــــــو 

 ال٭ل ه .

ىتٙي٢ ال٭ ٵ أى ه ا الّ اٟ تالتٌـا٨ي  ت اجـل مـه ٱـم ن حلـ  وا  فيـ ،  ًت

  جه١ـــاى، هــ ا نـــا أل    ـــ   حيــاى الن٭ا٨ـــ  ألات  ـــ  يــــيتمــه ٱـــم اإلاتته١ــاا ؤلاًىا

ـــــم الاجتهـــــا ه تالٍىـــــا ٰـــــش ث وـــــا  ذه اجتهـــــا ه "  هدـــــً أوالدننـــــم نىـــــ ل  ألِا

والــداز، ت١ــ ٧ ألاوــ ج مــه اإلاتتهــ٢ اغرناوــ ك ب١ــلج تىــهياا " ت ةُـــس الخُمــت الىب
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ــ لٴ تىــهي  العاًلــت، الفامُلُــا  ن ــ  وــلٙت ا مــه  ــل  تـــ ، الالخُمــتٰت وٲهــَ نٰ 

الىــــَ تاإلاٳايــــ  الاجتها٠يــــ ، تالــــ ك  حــــا٨ٞ ٠لــــ  ٬ــــيو  يـــــ  ال جــــم أت الٍــــيل ٰب

الٌٝــام ألاتــ ك، ت٬ــل تٍــتٮ نــَ هــ   ألاوــ ج أوــ  نّــ٥ ج بىــثا متاج ألاتول، 

تا ـــ  ٤ا ـــ    نٌـــا اغصأـــ  ي حـــٞ اوـــته ا    تٍـــثيم ألاوـــ ج تاغبيهـــ ، ٨هامالـــ  

ن١ىــــٲ   تـــــ نٌــــا٘ٮ ال٥ــــ   اغرناوــــ ك ٰهل ٍهــــ   ال ىــــهي  نتلاتلــــ  مــــه ب١ــــٖ 

  ـــــ  نحـــــللاا تٌـــــاى ال ج لـــــ  مـــــه اإلاتتهـــــ٢ الت٭ليـــــلك، مـــــه اإلا٭اتـــــم  يــــــ  تٍتته اى.

اوـــــتهلا نٳايـــــ  ال٩ـــــ ل مـــــه اإلاتتهـــــ٢ اإلا١اِـــــ  نـــــَ  ـــــ ٵ نـــــا أيتـــــن  مـــــه حياوـــــم 

   ٨يحٝ  تاهتهام تهيب  نَ ٘ ٧ آلا   َ.ٌـياللبّي  تاإلا 

  تهــــ اى أى نٳايت ــــا نىــــتهلج نــــَ ل٭ــــل يب تٌــــا  حــــل  اإلابح  ــــاا نــــَ جان١ــــ

ا نــا  ٙــ   ٠له ــا ب١ــٖ الٍــباى يـــ   رــو ٠اولت ــا حىــا الٌٝــ ج اإلاتته١يــ ، ٨ٲن

هـم مـً طـُازة لـدًىم فـي العاتلـت ، ذلـً الفىـدق، أوفل  ٱاي  و اها ٤  بـ  :" 

وـــٌ  ،  21نةزتجـــ ،  يــــ  ، نبح  ـــ  أي ـــف، 11٤" غن٭اتلـــ   ٬ـــو اإلالهـــى جـــابع لىـــم 

   أ٨ الهـــــــا تدتحل ـــــــل البٌــــــــاا نــــــــ  أى ألاوــــــــ ج ال ـ  يـــــــ٨هنـــــــم هـــــــ   اإلا حٝـــــــاا تٍ

   نٙل داا للنتاج.

 ج. أدواز ومياهت أفساد ألاطسة في اإلاجخمع الجصاتسي:

و٭ـــــــ   ألاوـــــــ ج اغرناو  ـــــــ  تيٍـــــــتل ِـــــــا٠لها ٠ٌـــــــلنا   بـــــــ أ أ٨ الهـــــــا نٳايـــــــ  

ـــاو٪ مـــه أج ـــنج  لا  ـــ   اجتها٠يـــ  هانـــ  لا ـــم اإلاتتهـــ٢ نـــَ  ـــ ٵ ألالتا  تالٜ 

ــا ج   ــ   رــو اللللتلــ  تنإوىــاا  تج ال١٭ا  ــ  لألوــ ج نـــ  ٠ىــٲ   . ت ٍبػــه ؤلٌا

ـــا ج   ـــ  اإلا ٬ـــ٢ الل ، ٨هـــَ   ل ـــو و٭ـــ   هـــ   ألاوـــ ج  ٌــــ تنـــَ اإلا ـــو أ ٕـــا ؤلٌا

ــــــ٪ الىــــــياح  الل    لألنــــــاَٰ ٌـــــــيلــــــب١ٖ أ٠ٕــــــاى ألاوــــــ ج، ٠لــــــ  ألا٬ــــــم ٬ــــــل وٜ 

  اإلا٭لوــــ  ٱــــاغح  تال١هــــ ج، ١٨هليــــ  وٲــــ ا  هــــ   اإلاها وــــاا الٙ٭ وــــي  ٌـــــيالل 
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ألوــــ ج اغرناو  ــــ  ٱاحت٩ــــاوا ٬بــــم الــــ ها  تب١ــــل ، لٳــــ  ت١ٙــــ  ٬يهــــ  تنٳايــــ  ل

ي٩ـــــ  ل بلـــــ م تـــــان ٌ  ل ـــــ   ألاوـــــ ج، ٨ ِـــــبح  هـــــ   الٙ٭ـــــ ه الت١بل ـــــ  ل ـــــا ٜت

لّــــٌا٠  ل٭ـــــا ٠ـــــاوله جل ــــل ت ٠ـــــالج  يتـــــاج لل٭ـــــل و. تنــــَ ج ـــــ  أ ـــــ   يحـــــاتٵ 

ا ج     ال١ ٬اا ال٭ اتي  ج اى النتاج تاإلاّاه ج ال هـ  تنٳايـ  ت١ٙـ  ٬ي تـ ؤلٌا

 ــا اإلاحلــه بىــا متاج توت وــ٢ توّــب  ن١ ت٨ــ  مــه نتته١ بـــ  ل ــ   ألاوــ ج، ٨تٲ

 ٱم أ٨ الها.

تنهــا و٭ــلم ًىــتٍت  أى ألاوــ ج اغرناو  ــ  قــه أت  ــ  الٍىــا مــه  ــٚ  ٱــ  ك 

تالايتهــــاى أتــــ ك،  ب٭ــــ  الٍىــــا للــــ ٱ  ، تاٌهــــا ايتهــــاى اإلاــــ أج  ب٭ــــ  ألته ــــا. ت ٤ــــو 

ٌ  تـــــــا و أيٌــــــا ي حــــــٞ تجـــــ ل ٠ ٬ــــــ  نًٍـــــ ج ن١ٝــــــو الٙـــــ   مــــــه أوــــــ  نّـــــ٥ ج 

وــــــ دٙ و تال١اولــــــ  اإلاهتــــــلج، لىــــــثا ايحــــــلا  ال٭ اتــــــ  نــــــَ الٍىــــــا ألاتــــــ ك تنــــــَ 

  تــ ى ٌـــيوتليــاا هــ ا ا وبــاٗ حــل ن اإلابحــ ث تبٌاويــ  غوــات٭ا تحاليــا  ٰهــلج من

وحهــم  ٭ا٨ت ــا  تـــ أهه ــا لٳــم ن حلــ  جيل ــا ال يـــ  ى وفتلــ٪ مــه ٠ــلج ن١ا تـــ ن حل

نّال  التٍٍـف  الاجتها٠يـ  ٨ ا ـا وحـا٨ٞ تت١يـل ايتـاج ٬ـيو تىتهلها نَ  تـ ال

ــــم الاجتهــــا ه نــــَ  ــــ ٵ "ت ا ــــ  الل٭ــــا ال١ــــاوله ألاتــــ ك اإلاــــ وبٚ  ألاوــــ    تألِا

"  ى أِم أته و ت ٌ ىب ى اليم ـ  و تاوو ألا  لتى ألام ٠ل  أواه أا 
1
. 

تيٌــــ   أى اإلاٌٝ نــــ  ال٭يهيــــ  لألوــــ ج اغرناو  ــــ   ٤ــــو وح ل ــــا حا٨ٝــــ  ٠لــــ  

يتــــــم، ٨ ٌــــــاٯ ٬ــــــيو ن  ت ــــــ  نــــــا مالــــــ  ن جــــــ لج تنىــــــته ج ت    اإلاتتهــــــ٢ٌـــــــيت حٰ 

ٰ  ٨ ــــ  يّــــ٪ الــــل َ، تهٌــــاٯ ٬ــــيو بـــــ  ٨ــــالنتاج هــــ   دــــاٗ ن٭ــــله، نــــ وبٚ تال

ــــ ت٘م، يــــ  أ ـــ   ت٥ ي٩ت ـــا ننـــم ٘٭ــــ ه الـــنتاج ٌت ا ٌــــٳليا تحا٨ٝـــ  ٠لــــ  ٜت

ــال   ٨ٳــم جها٠ــ  ايتهــاى و ٤ــا اإلاحا٨ٝــ  ٠لــ  ٠الا  ــا تو٭اليــلها نــَ تــا  ألِا
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ا مه اإلالى الٲ ـ  ١اِ ج، تهٌاٯ ٬يو أ    ا ت٩  تايلتاإلا  ، لـو بــ  ا  ِّ 

ـــم الاجتهـــا ه ٌـــٗ  مـــه الـــنتاج. تــــيي١ــل ا   ٤ـــو ا  ٌـــ  ٴ اغصيـــاج نـــَ ي٩ـــي ألِا

   يــ  ٠ ٨ت ا ألاو ج اغرناو  ـ  جـ اى وٙـ   توـاوم الاوّـاٵ اغرهاه تـ وح وا ال

  التحـــــ وا حـــــ ٵ اغصل نـــــ  تالل جـــــ  ألات ـــــ ، تلٲٌٌـــــا ًىـــــتٙي٢ ؤلا٬ـــــ ا  تـــــ ى هـــــ 

وحىــــَ نٳايــــ  اإلاــــ أج ٌــــٳليا، تاٌهــــا ال ا٬ــــ٢ الى وــــي ل عه  بــــ ى لٌــــا اوــــته ا    

الة اوثيــ  نــا تــ ى اغرٍىــ ى مــه ال٩ٕــاى ال١ــام، ب٥يــ  ٘ــ ل اإلاــ أج تالتٕــايٮ ٠له ــا 

ليّـــم هـــ ا ال٥ـــسى لا ـــم ألاوـــ ج، تدتحل ـــل ٠ ٬ت ـــا تال جـــم، تلـــ  أى اغبٙـــا  

  ٳ  و ي١ة ٧ ت لٴ. ـ  البٙ  

ت:  جىىىلىجُا ُـس جؤز  الاعالم اللدًثت على ألاطسة الجصاتٍس

اإلاٌٝ نــــ   يـــــ  مــــه وبــــلٵ تت٥    اغصل نــــ يـــــ  وــــاهه  توــــاوم الاوّــــاٵ اغرهاه

 تـــــ يحــــَ ي٭ّــــل ب١ــــٖ ال٭ــــيو ال لألوــــ ج اغرناو  ــــ ، تدٙبي١ــــ  اغصــــاٵ ال٭يهيــــ 

 يــــ  نــَ الــننَ، ٬ـــل حــلث ٨ه ــا يــٟ  نــَ التّــلٟ تالت٥ ت٭يــ   اتتــ  ل١ــلج ٬ــ تى

 الا٠ ن . يـ  إلات٥ج اى وٙ   ا

ت ا تتٜاو٩ ـا  ٤ـو الاوــت١ها  ٌــي٠لــ  ٌـٳل ا تد ل٭ـل حا٨ٝـ  ألاوـ ج اغرناو  ـ 

ألاوـــــ ج تــــالتح وا اإلاتته١يــــ . ٨ٳـــــاى   ـــــ  الــــ ك ٠ ٨تــــم تب١ــــل الاوـــــت٭ ٵ لــــو وت 

 اإلا١ةـــ ٧ ل ـــا. يــــ  تال٥ نـــَ الٙات هـــاا اإلاح نـــ  أنـــ  اإلاـــ أج للت١لـــيو ٠ٌّـــ   ـــ تج

نىــت    تـــ ٜــاه ج اغصــل نــَ ت١لــيو ال٩تــاج ح لــ لٴ ا وبٙــ  تاألوــ ج اغرناو  ــ 

ٰحــــل ألًــــ . نهــــا اوــــتلنم ب١ــــل  لــــٴ ٜــــاه ج الــــنتاج  الىــــٌ  الىالوــــ  اتتــــلا  

 اإلابٲ . 

  ألاوـــ ج اغرناو  ـــ  نـــَ  ـــ ٵ ٌــــيت٠ليـــم حا٨ٝـــ  لٌـــا الن٭ا٨ـــ  ألات  ـــ  ٠لـــ  ت

ٍــ  اوــته ا    الة اوثيــ    ٠ــالج  يتــاج لل١ــالاا تالت٭اليــل تالل٥ــ ، ٱل ــا ٠ٌاِــ  تي 
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وحٲـــو مـــه ال١ ٬ـــاا تـــ ى  ت١٨ـــم اغرٌ وـــ ، ت تضـــح لٌـــا  لـــٴ نـــَ  ـــ ٵ وـــلٙ 

الٍىاى تال جاٵ و اى ٬بم الاوـت٭ ٵ أت ب١ـل ، ٨ٳايـ  ن١ـالو النبـاا تالتحـ ٵ 

  الٌٝام الاجتها ه وح  لـ اى الن٭ا٨ـ  ٌـيلألو ج اغرناو    ٌٳلي  وفلم لتنا ت

َ، تدالتحل ــل للــ ٱ  ، ٨األوــب٭ي  لٲبــا  الىــ يـــ  ألات  ــ ، نــَ  ــ ٵ احةــ ام الٲب

أوـــ ج وح٭ـــ  ٨ه ـــا اإلاـــ أج تالّـــ٥ا ، تيىـــ بل  واثبــــس خلـــُم ٠لـــ  حـــل ٬ـــ ٵ الٳاوـــا 

، ٘ا٠ـ  ٌـبم يــ للٲب يــ  ت ا و اوثي  و٭تض ي ٘ا٠  ال٥ٌّـي٨ه ا ال جاٵ الٲبا ، ٨ب

 يـــ  نٙل٭ــ  ٔــهَ ٌــبٲ  نــَ ٠ ٬ــاا ال٭ــ ج الىــلٙ    تال١ه ل ــ  تــ ى أ٨ــ ال ٤

اِـم ٠هـ لك  تفـ  ٘ـاب٢ ال٭ّـ  تالٲبـ  غتـ  ن ىات َ تها يىت ب٢  لٴ نـَ و  

 تـــ ، اغصــلتل اليـــ ت ب٭ــ  الناتــ  الــ ك و  ت٥  . 37، ُ.٠2007ن ــنك، نحهــل، 

١ت ا الن٭ا٨  ألات    ل رٍى ى لا ـم ألاوـ ج تاإلاتتهـ٢. لـ لٴ يتـل أى الـلت   ٔت

الــ ك ل١بتــم ألاوــ ج اغرناو  ــ  نفتلــ٪ نــَ ن حلــ  وا  فيــ    ــ  أ ــ  ، ٨األوــ ج 

بــــــم الاوــــــت١ها  ال٩ً  ــــــ ي  ــــــ يى تاإلا حلــــــ  الاوــــــت١ها     ــــــ يى أ ــــــ  مــــــه ن حلــــــ  ٬

ـا ألاوـ ج مـه ٠ّـ  ال١ إلاـ ، ٩٨ـ  ٱـم  ٰت لٴ ن حل  نا ب١ـل الاوـت٭ ٵ،  ِّ 

يــــــــ٪ ٱــــــــاي ا  ن حلــــــــ  وا  فيــــــــ  وتحــــــــلث ٠ــــــــَ أجيــــــــاٵ نــــــــَ ال جــــــــاٵ تالٍىــــــــاى، ٰت

أيٌــــــــا يتـــــــل أى ال٭اوــــــــو  يــــــــ   ت١ايٍـــــــ ى، و٭ىـــــــيو ال١هــــــــم، الـــــــٌهٚ اإلا١ايــــــــ ي، ٤

ألاوـــ  تال١ـــاو ا وب١يت ـــا ت ٕـــ ٠ ا اإلاٙلـــٮ لىـــلٙ  الٌٝـــام  اإلاٍـــة ٯ تـــ ى هـــ  

 ت ك ٰها  وهم الٌٝام الاجتها ه.ألا 

اا ٌــي"حا٨ٝ  ٠لـ  ن٭ نـاا تالب تـ تهٌا  تضح لٌا لت  ألاو ج اغرناو    ال

  تال ٍـــــ ي١ي ، ت لـــــٴ ل١ـــــلج ٬ـــــ تى  ٤ـــــو نـــــ ا ج التـــــا  ل الاوـــــت١ها ك"ٌــــــيالل 
1

 ،

ـــــــاٟ ل١ــــــا الا٠ـــــــ م   تايتــــــاج ٬ـــــــيو ٌــــــــين ــــــو لتٌهيــــــ  ال٘  لت   ٨ ٨ــــــٮ هــــــ   ألأت
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َ، نهــا وــو يهــ   ٙــ  لت ٠يــ   وٌه  ــ  اإلا اٌ٘ــ  تاإلاــ اَ٘ الّــاغح غبلنــ  الــ٘ 

ٌاا نـــــَ ال٭ـــــ ى ال١ٍـــــ  َ، تهـــــ ا ل١بـــــم التل٩ن ـــــ ى يــــــااإلاـــــ أج ال١ ديـــــ  نٌـــــ  النها

نحتـ   ل وــاوم الا٠ نيـ  نـَ أجــم و ٠يـ  اإلاــ أج تتلـري١ ا ٠لــ   ال١ بـ  مـه تــن

ت ا مـه وــ ٫ ال١هـمتــيا ت  الٌتـا  مـه الت١لــيو هٍــاٰ  تاغصيــاج  ا  ٌــ  ٴ اغصيـاج ٰت

   الاجتها٠ي  تالىياوي .

٨ هــــ   تـــــ ٨الٍــــات  اغرناو  ــــ  ٬ــــل  ــــر١  ٠لــــ  الت١لــــيو نــــَ ٘ــــ ٧ أن ــــا ال

ا نــــــا يــــــ  ٬ــــــلن ا التل٩ن ـــــ ى ال١ بـــــ ، لـــــ لٴ ٰن تــــــ نحتـــــ   ال وـــــال  الا٠ نيـــــ  ال

اســـ ي تلاوهـــا نـــا ٠لـــ  الٌتـــا  الل   ٌــــ وٲـــ  ا مـــه ســـر ا الٍـــاتاا "انـــ   ر١ت

 يَ ٰها ٰي٩ ".  ـ  تىه٢ البٍ  اغرناو    نَ أن ا ا٬ ك نا ل

٠لـــــ  الىـــــلٙ  لا ــــــم   ــــــ  ٰهـــــا أى وٙـــــ   ال ـــــاو٪ ت اِـــــ  ال ـــــاو٪ الٌ٭ـــــاٵ أ

 ا ك.تـي ر٢ مه ٜ    النتاج الا  ألاو ج ال١ دي  ت٩ّ  ٠ان ، نها
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 الخاجمت:

تاإلاٌٝهــــ  ٠لــــ  هٌــــاٯ جهلــــ  نــــَ آلاليــــاا لا ــــم ألاوــــ ج اغرناو  ــــ  اإلاحــــللج 

 بـــــ  الٌٝــــام الاجتهــــا ه، تل٭ــــل وــــاهه  هــــ   آلاليــــاا ٠لــــ  التهاوــــٴ ألاوــــ ك ٠

 وفـلم ال   ـ  الاوـ ني  تــ ألاجياٵ نَ   ٵ ا٠الج ايتاج ال١الاا تالت٭اليـل ال

ال ٬هيــ    ٤ــو وحــ وا اإلاتته١يــ  جــ اى الٌهــ  الــل ه٥ امه تالنــ  جت  ألانامي٥يــ .ت

  ٌــــــيتــــلتى أى وت٩ٲــــٴ أت وــــتحٙو ت اوــــتٙا٠  أى وهــــتْ ٱــــم هــــ   التحـــــ وا

 ألاو ج.

٠لــ  اإلاتتهـ٢ تألاوـ ج و٭اتل ـا الن٭ا٨ـ  ألات  ــ    ــ  وت  تــ ال ال ٬هيـ  ٨ـالتح وا

وٍــت  آليــاا جل ــلج لتحــا٨ٞ توــلا٢٨ ٠ــَ التحــ وا اغصاِــل  جــ اى وٙــ    تـــ ال

 تواوم الا٠ م تالاوّاٵ.

الاجتها٠يــــ  تلــــ لٴ حاتلٌــــا مــــه هــــ   الل اوــــ  أى ًىــــتتله ن١ــــالو التٍٍــــف  

ٰي ، توبـــ ى  ــــ    نـــَ ٘ـــ ٧ الٌٝـــام الاجتها٠يـــ  ال٭ـــاوو ٠لـــ  الن٭ا٨ـــ  البٙ  ٌــــياإلاب

مـــــــه اوـــــــته ا    التبـــــــا َ مـــــــه ٠هليـــــــ  التٍٍـــــــف   يــــــــ  لٌـــــــا ٰيـــــــ٪ يىـــــــاهو هـــــــ ا ألا 

و٭ م ٠ل  أواه الة اوثي  نا ت ى اغرٍى ى تال٩ّم تي  هـا،  تـ الاجتها٠ي ، تال

الٙ٭ـــــ ه تال١ـــــالاا تالت٭اليـــــل تي٭ّـــــل نـــــَ ٱلهـــــ  الاوـــــته ا   ،  بـــــاا ب١ـــــٖ 

اإلاٌٝهــــــ  ل١ ٬ــــــاا الٌــــــٟ  الاجتهــــــا ه، ٰشحــــــل  آليــــــاا اإلاحا٨ٝــــــ  ٠لــــــ  الٌٝــــــام 

 الاجتها ه.
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ً في الثلافت السكمُت مولب أطا: ي في البدىر العلمُت  الخىٍى

  في ظل مخولباث البِئت السكمُت الاجخماعُت

يب فاهمت بًد،   **Haoua fatima خىة فاهمتد، / *fatima benzinebٍش

 ـت:ملدم

ج ي٭لـــ  ي ٠يـــ   اِـــ  مـــه يــــ  ٠ـــ ٧ ٬ٙـــاٟ الة تيـــ  تالتٳـــ  َ مـــه الىـــٌ اا ألا 

ــــــــــ١لج تاإلايــــــــــال َ  هايـــــــــــ  ٜــــــــــم التحــــــــــ وا التٲٌــــــــــ  ن١ ٨يــــــــــ  تو   ٠لــــــــــ  ٱا٨ــــــــــ  الِا

نحاتلـــــ   ج ـــــ  أ ـــــ    الا٬تّـــــال   الاجتها٠يـــــ  هــــ ا نـــــَ ج ـــــ  نــــَ، الىياوــــي 

  تــ التٲي٪ ن٢ اإلا٩اهيو تاإلاها واا اغرل لج ال
 
تال١هـم البافـ  ال ٬هيـ  أ٨ م  ـا

 تهفتل٪ اإلا٭ا داا ال١لهي  تاإلا١ ٨ي .

الٌٝــ   يـــ    ألا   ــ  ٨ــٓ      جل ــلج تت٥يٌـــيهاوـم التحــ وا ال١لهيــ  تالت٭

  ــو ٬ٙــاٟ الة تيــ  تالتٳــ  َ وــ اى ت١لــٮ ألانــ  ن  ــا  تـــ نــَ ال٭ٕــا ا ال يـــ  مــه الٲن

تنحاتلـــــ    تــــــال ٠ ٬ـــــ  وته ـــــز تاووـــــت٭ ا  تــــــ ى  غرايـــــا الٌٝـــــ ك أت التٙبي٭ـــــ تا

أيٝهـــ   ٌـــ نف جــاا وــ ٫ ال١لـــو تنــل  ا وـــ ٫ ال١هــم ألى ال١ إلاــ  لـــو تىتب

تي  تا ـص  وــيالـت١لو مـه هـ ا الىـيا٫ وتـل نـَ ال١هـم ٠لـ  وحل ـل  ٙـ  اوة ا

مـه اغرناوـ   تو١٩يـم نٌٝ نـ  الت١لـيو ال ٬مـي  ــ  اإلا١الو تألاهـلا٧ نـَ أجـم وٙ  

اإلاــــ ا ل الثٍــــ    تــــ ٠ل  الٲ٩ــــاىاا اإلاهٲٌــــ   نٕــــب٘   توٳــــ  َ يـــــ  تال١هــــم ته١ا 

ت٨ٮ نـا وهليـم ن١ٙيـاا ال١ّـ  ال ٬مـي تا٠تبـا  أى ال١ٌّـ  الثٍـ ك هـ  اإلاحـ ٯ 

  تاإلا١ ٨يــــ  تو١٩يل ــــا   تاتــــا توــــلبا تال٭ا٠ــــلج ٌـــــيألاواســــ ي للهــــ ا ل اإلاال ــــ  الت٭

                                                 
  ،1أوتا ج جان١  ته اى : fatima benzinebتَ م ٍا ٨ا٘ه   اللٰت  ج *

 .1أوتا ج جان١  ته اى : Haoua fatima ح ج ٨ا٘ه  اللٰت  ج **
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ام ٠له ـــــــا نـــــــَ أجـــــــم تٌـــــــاى  ٭ا٨ـــــــ  وٌه  ـــــــ   تـــــــا الا وٳـــــــ تــــــــ ألات ـــــــ  تالاواوـــــــي  ال

 ته٩  ن ا الٍانم تاإلاىتلام.

٠لــ  الت٭يـــيو ال١٩ــاٵ لأليٝهـــ   تألجــم وح٭يــٮ هـــ ا ال ــل٧ وتــل نـــَ ال١هــم 

ها نــــَ جهيــــ٢ ج ايب ــــا نــــَ حيــــن ؤلالا ج التٌٝــــيو ال ٍــــ ي١اا  ـــــ  الة ت  ــــ  توٙ  

ــــ ا٧ نـــــَ هٌـــــا  ٭ــــ٢ ٠لـــــ  ٠ـــــاوٮ التٳـــــ  َ تهفتلــــ٪ نىـــــت  اوم التٲيـــــ٪ نـــــ٢  ؤلٌا

اغص٭ـــــاوٮ اغرل ـــــلج تا٬ةـــــ ا  يهـــــا ج جل ـــــلج للتٳـــــ  َ تىـــــتتيا تٙـــــ ٫ ن وهـــــ  

ــ   ِــ   جل ــلج مــه   ٌـــياجاا اإلا تـــيل ح مــه ٠ّــ  الت١لــيو ال ٬مــي ٨ٝ ــ ا حٰ 

مىــــــاق  الثلافــــــت العلمُــــــت   ـــــــ اإلاٌــــــان  تاإلا٭ــــــ  اا الل اوــــــي  أ٨ٕــــــ    ــــــ  وٙ  

َ أهـــو    ت١ـــل نـــ، والخىىىلىجُـــت فـــي مجـــاٌ الدزاطـــاث الاجخماعُـــت والىفظـــُت

 وحلث مه ٠ّ  اإلا١ ٨  ال ٬هي . تـ الىبم إلاتاب١  التٙ  اا ال

 ٌـاٗ ل ـا نىـإتلياا تألتا  تال٥ـ   تــ أهو اإلاإوىاا ال اغران١اا نَ وـ لت 

مـــــــه وٳـــــــ  َ ألا٨ـــــــ ال ت٨ـــــــٮ وياوـــــــاا نٕـــــــب٘   وٕـــــــهَ حهـــــــا ت و نـــــــَ أ ٙـــــــا  

تتٔـــ٢  ٘ـــا  ٠ـــام لت ٠يـــ  الٙـــ   تٕـــ اتٚ الت١انـــم نـــ٢  التٲٌ ل جيـــا ال ٬هيـــ 

توياوــــــاا الاوــــــتفلام  التٲٌ ل جيـــــا ال ٬هيــــــ  نــــــَ حيــــــن اغص٭ـــــ ٫ الالةزانــــــاا

الــــــ ا ه تاإلا٭بــــــ ٵ مــــــه ال ٬ــــــ  الــــــ ك تىــــــا٠لهو ٠لــــــ  الاوــــــت٩الج ال٭ّــــــ   نــــــَ 

تاوــــ  وهنــــم ٔــــ ت ج ن هــــ  تهــــ  نــــا ي١ــــ ٧ تهّــــٙ ح  تـــــ ن١ٙيا  ــــا تنه زا  ــــا ال

ين مظــــؤلت العالكــــت بــــتد٭ــــ ج  جيـــــ  ما مــــه آلاتيــــ  ألا تـــــ  حيــــن  الن٭ا٨ــــ  ال ٬هيــــ 

اا ال ٬هيــ   اِــ  ٠ٌــل ٌـــي  للت٭بـــ  اا الٲيـــ  يٝــ ا للت   الثلافــت والخىىىلىجُــا

الــــــ  َ  ٭ٕــــــ ى ن١ٝــــــو ت٬ــــــت و أنــــــام ٌاٌــــــاا الٳ نبيــــــ و  تالاوّــــــاٵ  الٙلبــــــ 

 لــــٴ نــــَ اغبــــلناا حيــــن وت اِــــم ج ــــ ل تأــــعه  يـــــ  تالل لٌــــ  تال ىــــ ٫ ت٤

ـــــ٢ الاوة ا الٍـــــبا  تياا تاإلابـــــال اا   لتهٲـــــ ى وــــــيالىياوـــــاا حـــــ ٵ ال١ـــــالو لٔ 

ـم تـلتى و وـيل هـ   الن٭ا٨ـ    ـ  توٙ  
 
ن ا ا  و ت٬ل ا  و مه ال١ـالو ال ٬مـي،    أي
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ٍــ  الــ  ه حــ ٵ اوــتفلان ا يىــتحيم أى يّــ٢ٌ جــي  يا ــرا تا٠يــا  ال ٬هيــ  ًت

 يٌـــا أ٩٤لٌـــا ٠ــان  مـــه ٤ا ـــ  ألاههيـــ  ايتب ــ  لـــم اإلاتته١ـــاا اإلات٭لنـــ  ، تتحل اوــم

ـــ ت ج وٳـــ  َ نـــ ا َ٘  ٬مـــي نىـــي  تـــ ٘  أ  ٬يـــ  ٨ٌجصـــ  مـــه  ٨ـــ٢ التحـــلك ٔت

  ـــل٧   ـــ   تــــ ال ٬هيـــ  ال ٯ نته ٠ـــ  نـــَ اإلا ـــا اا تالٲ٩ـــاىاانـــَ  ـــ ٵ انـــت 

 .الاوت٥ ٵ ألاننم ل اوم التٲٌ ل جيا تنحت اها

 ــت: ُـــؤلاػيال

اا اغصاوـ   تالة ٬يــاا اإلاىـته ج تالىــ ي١  ٌـــينـ٢ التٙــ  اا اإلات اِـل  لت٭

ـــبٲ  ؤلاية يـــ  ت نٳايا  ـــا ٤ لتٲٌ ل جيـــا اإلا١ل نـــاا تالاوّـــاوا اإلاحـــلتلج  يــــ  ٌت

ـا ل ـ ا التٙـ    تـ ال و٩اجفٌا ٱم   م تتل ل تن٢ و٭بم اإلاتته٢ اللت ه ٱلـم و٭  ب 

الت١لــــــــيو   ،يـــــــــيؤلالا ج ؤلالٲة ت تل٠ه ــــــــو ل ــــــــا تاوــــــــتفلان ا مــــــــه ٱا٨ــــــــ  اإلاتــــــــاوا

 حياوــــــــم نــــــــَ ًا  تا٠تبا هــــــــا جــــــــنىيـــــــــياغصٳ نــــــــ  تالتتــــــــا ج ؤلالٲة ت يـــــــــ ؤلالٲة ت

 التٌهـــ ك  تالتٙـــ    الت٭ـــلم أى  و ل لـــم، نىـــت    ٱـــاى ن هـــا ال واىـــي  متي٩٭اوـــ

تاج ـ      التٲٌ ل جيـا ل ـ   ال اولـ  ل نٳايـاا اإلات ٬ـ٢ اغصـل لتى  ٱاى الثٍ ك 

و ــــناٵ البحــــن ال١لمــــي اا ال ٬هيــــ  حيــــن ٌـــــيال١ل ــــل نــــَ الــــلتٵ وحــــل اا الت٭

اإلاٙلـ   و   ىـات  تالت١ليو ال١٩اٵ  ت اغرـ لج تالتٙـ   الاجتهـا ه لتى اغصـل 

اا اغصل نـــــــ . تـــــــم ٜت ـــــــ ا ن١ ـــــــا نٍـــــــاٱم ٌــــــــينـــــــ٢ وٳـــــــالي٪ تي٩٭ـــــــاا هـــــــ   الت٭

  اغرل لج تلو يىـت٢ٙ اإلاتتهـ٢ يـيتوحل اا جل لج وت١لٮ ل    الباف  ؤلالٲة ت

١ال ا بٍـٳم   تـاب  ت١٨ـاٵ تتىـثا هـ ا مـه تجـ ل ٨تـ ج وـلبي  تـيتنٌٝهاوم او

ـــا  ،  ٌــــي  تالت٭ا١ًٲىـــ  ٠لـــ  وـــل ٯ اوـــتفلام اإلا١ل نـــاا ال١لهيـــ مـــه هـــ ا ؤل٘ا

اى تــــ ى نىــــ ل  ال٩تــــ ج قــــه ٨تــــ ج  ٭ا٨يــــ  مــــه اإلا٭ــــام بـــــ  ي١ةــــ ٧ ال١ل ــــل نــــَ اغب

اِـــــبح  الن٭ا٨ــــــ  قـــــه اإلاحـــــ   ال واىــــــ  الــــــ ك  ـــــلت  ح لــــــم ٠ّـــــ   تل ـــــ ا ألاتٵ 
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مــه ٌـــه ليت ا  ال ٬هيــ  تأِــبح  هـــــ  اإلاٍــٳم تهــــ  اغصــم حيـــن ت١ــل اإلا١ل نـــاا

ــــا الٲلــــه  ٘با٠ــــم ت بّــــاتم ٨ســــي اإلاحـــيٚ الــــ ك يٍــــٳم ٨يــــم ال٩ــــ ل  لــــٴ اإلاٰ 

ألا ـ ٫ تال٭ـاي ى ال١ـ ٧ ، ال ك يٍتهم ٠ل  اإلا١ ٨ـ  تاإلا١ت٭ـلاا ال٩ـَ تألال 

 مـــــــــه  تــــــــــ تال٭ـــــــــل اا تال١ـــــــــالاا ألا ـــــــــ   ال
 
ـــــــــ٩م ٠ٕـــــــــ ا  ٲ ىـــــــــب ا ؤلاًىـــــــــاى تِ 

 يــ  اإلاٌٝ  يثيم ٠له  يٌا مه ٠ّ   ٭تض ي الت٥يمه ه ا الىيا٫  ٭ ٵ  .(1)اإلاتته٢

اإلان٭ــــ٪  تـــــ الىياوــــ  حت  ؤلا٠ــــ م، الت١لــــيو ٱــــم  ــــ يى مــــه الة تيــــ  مــــه يـــــ  الت٥ي مــــه

 اإلا١ل نـاات  دٚ ت ى الن٭ا٨ــــ  ـ  ن٩  نم تاإلان٭٪ ه  الــ ك يىتٙيــ٢ اى  يـ  وات٥

التٲٌ ل جيا ٨ ٌالٴ و ديـ   اِـ  تىـمف و ديـ  ٠ّـ  اإلا١ل نـاا ت  د ى الن٭ا٨ـــــ ت 

وـــــــــات١ٓ    ٠ــــــــ م ٠ّــــــــ  اإلا١ل نــــــــاا أك أى ٱــــــــم ٠ٌّـــــــــ  نــــــــَ هــــــــ   ال١ٌاِــــــــ  

تالةٰ  ـــز الةٰ  ز ٠لـــ  اغرايـــا الن٭ـــامه للتٲٌ ل جيـــا اا ٨ تـــل نٌـــيــــ  تت٥ لت١ـــل  ا

    قـه جـ ه  هـ   التٲٌ ل جيـا تــ ٠ل  الب١ـل الاجتهـا ه للهها وـاا ال ٬هيـ  ال

  لاىـــــ  ب١ ٬ـــــ  وـــــٙحي  تو  هٲـــــَ ٨ّـــــم ٌــــــيأى ال١ ٬ـــــ  تـــــ ى الن٭ا٨ـــــ  تالت٭

هـــــ  نـــــا  ٭ـــــ م تـــــم اإلاىـــــته   ٌــــــ لت٭  ٠ـــــَ الن٭ا٨ـــــ  نٙل٭ـــــا ألى التحـــــل ن اٌــــــيالت٭

 .(2)ألا٨ ال تاغرها٠اا

٨ــــٓ  هــــ ا ال ا٬ــــ٢ اغرل ــــل ٠لــــ  ٱــــم ٨ــــ ل الت١انــــم نــــ٢ هــــ   اإلاىــــتحل اا -

تهـــا  ٕـــهَ التٲٌ ل جيـــ  تن اج ت ـــا تالت١انـــم ن١ ـــا تـــ  ه ٱانـــم تن ـــا ج ٨او٭ـــ  

هـــ ا   ــــ  ا  ا تي٭ـــم أٌــــيالٲ٩ـــاىج ال١لهيـــ  تال١هليـــ  مـــه اوـــتفلام التٲٌ ل جيـــا تو٭

 .٠ل  ايت٭اى التٲٌ ل جيا اإلاٌاوب الاوتفلام ألاننم لألجياٵ ال٭الن  تال٭ل ج 

                                                 
1-SERRES, ALEXANDRE. 2014 غ .TENTATIVE DE COMPARAISON DES TROIS CULTURES: CULTURE DES MEDIAS, 
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ً فـــــــيمـــــــه هـــــــ ا الىـــــــيا٫   الثلافـــــــت السكمُـــــــت أخـــــــد اإلالاز ـــــــاث  ٌعـــــــد الخىـــــــٍى

اء فـــــــــي مجـــــــــاٌ الدزاطـــــــــاث الاجخماعُـــــــــت بــــــــــس ًوسخهـــــــــا الخ خــــــــــيجُت الجــــــــــُالاطترا

تا٠تبــا  ، الدًىامُىُــت اإلاسهبــتت السكمُــت جـــُفــي ظــل البِئــت اإلاعلىما تهـــُوؤلاوظا

  تو٭اوـــــــو ٌــــــــياا الت٭بــــــــ  اإلابـــــــلأ ألاواســـــــ ي ل ـــــــ   الن٭ا٨ـــــــ  قـــــــه نٍـــــــاٰ   اغبأى 

تا٠تبا هــا  ٭ا٨ــ  وت١لــٮ تاإلاٍــاٰ   تؤلاتــلاٟ  اإلا١ل نــاا ت واحت ات ٌــ اٯ اغرهيــ٢

 ا ــــا  ٭ا٨ــــ  نح٩نج٨ب اوــــٙت ا يىــــتٙي٢ الٙــــ   أى  ٳ يــــ ا ن٭يهــــ ى ، تالاتتٳــــا 

اإلا ــــا اا ألاواوــــي  نٍـــاٰ  ى تنبتٲــــ  َ للهحتــــ   ال ٬مــــي ٨ســــي تــــ لٴ وتفٙــــ  

لت ليـــــــل ٨ ـــــــو أ٠هـــــــٮ حـــــــ ٵ البافـــــــ  ال ٬هيـــــــ  الت٩ا٠ليـــــــ  توهٲـــــــ ى اغرهيـــــــ٢ نـــــــَ 

 تــــــــ اإلاٍــــــاٰ   ت ًٍـــــــاى اإلاحتــــــ   نـــــــ٢ آلا ــــــ  َ ت ل اٯ ٱـــــــم ال٩ــــــُ  تاإلافـــــــا٘  ال

ٔت ت ج اوتفلام اإلا١ ٨  ال١لهيـ  تالـتحٲو ٨ه ـا تالٙ  ٭ـ  اإلانلـ   ٠له اوٌٙ ك 

   أى  الن٭ا٨ـــ  ال ٬هيـــ  هـــل٧ ت يتاج ـــا توٙبي٭ ـــا غبلنـــ  ؤلاًىـــاى ت ٨اهيتـــم، 

٨نهـ  ، نتح ٯ نت١لل ألاب١ال  تٙ   تاوته ا  ن٢ ًٍ ى التٲٌ ل جيـا اغرل ـلج

ٲيــ٪ نــ٢ اإلاٍــ ل حاجــ    ــ  أيــ اٟ نفتل٩ــ  نــَ الٲ٩ــاىاا ال ٬هيــ  نــَ أجــم الت

يـ التٲٌ ل عه اإلات٥
1
.  

أيتتت ــــا  تـــــ  ى هــــ ا التحــــ ٵ مــــه اإلا٩ــــاهيو اإلا٭ا دــــاا تاإلاها وــــاا اغرل ــــلج ال

نـَ ال٭ٕـا ا  يـ  الٌٝ  مه الٲن يـ    أل      ٨ٓ      جل لج تت٥يٌـيالن  ج الت٭

التــل  ا الــ مم  يـــ    ــو ٬ٙــاٟ الة تيــ  ليٕــهَ الٌٝــام الت١ليمــي اغصــا ه و ٨ تـــ ال

ــ ٵ   ــ  اإلا١ل نــاا ال ٬هيــ   يـــ  ٠لــ  التٲٌ ل جيــا اغرل ــلج تالةٰ  ــز ٠لــ  و ٨ الِ 

ت٨ـــــــــٮ  ٘ـــــــــا  ٠ـــــــــام ال ٬هيـــــــــ   اإلا ـــــــــا اا ال منـــــــــ  ووـــــــــتفلام ال وـــــــــاوٚ  ــــــــــ  توٙ  
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لت ٠يـــــــ  الٙـــــــ   تٕـــــــ اتٚ الت١انـــــــم نـــــــ٢ تياا تا ـــــــص  وــــــــيتوياوـــــــاا تاوة ا

ـ ٵ   ـ  اإلا وـت٩الج نـَ حتـ   ال ٬مـي تالا التٲٌ ل جيا ال ٬هي  تالتحٲو مه الِ 

ــــــــ  للت٭ ــــــــ  ٌـــــــــياغر ايــــــــا ؤلا تاتي  تهــــــــ  نــــــــا ي١ــــــــ ٧ تالن٭ا٨ــــــــ  ال ٬هيـــــــــ  اا ال ٬هي 

تا٠تبا هـــــا نـــــَ اإلا٩ـــــاهيو تاإلاها وـــــاا اغصل نـــــ ، حيـــــن أى نبـــــلأ هاوـــــم الن٭ا٨ـــــ  

 ٲهــــَ مــــه وهٲــــ ى أ٨ــــ ال اإلاتتهــــ٢ نــــَ اوــــتفلام التٙبي٭ــــاا ال ٬هيــــ  تهفتلــــ٪ 

 ٭ا٨  اوتفلام ن ا٬ـ٢ الت اِـم ، او٪ ال ٰي ال    نتياابـ  أي ا٠ ا ال١تال تال

الت١ليهيـــ  ت  الاجتهـــا ه تيٝـــ ا ألههيـــ  هاوـــم ال وـــاوٚ مـــه ل٠ـــو ال١هليـــ  الة ت  ـــ 

ـ ٵ   ـ  اإلا١ل نـاا تدٌاى اللبّي  ال ا٠ي  اإلات١له  تالبحـن  تالـتحٲو مـه الِ 

ــٟ  ٠لــ  ٱــم نــا هــ  جل ــل ــف الثلافــت لــٌفلْ   ــ  ٠ــَ ٨ــُ  الٍــ٥م تال٘ا حعٍس

اللىاعـــــــــــد  ُــــــــــــس مجمىعـــــــــــت مـــــــــــً اإلاهـــــــــــازاث واإلاعـــــــــــازف واإلاعاً»بؤجهـــــــــــا السكمُـــــــــــت 

اث ىــــُواللـــىابى ألافيـــاز واإلابـــادة اإلاخبعـــت فـــي الاطـــخ دام ألامثـــل واللـــُم للخل

لت ذهُـت وممىـت مـً خـالٌ الـخدىم فـي الىؿـٌى الـى  السكمُت واطدثمازها بوٍس

والخىجـــه هدـــى مىـــافع  اإلادخـــىي السكمـــي مـــً خـــالٌ عملُـــاث ؤلاجاخـــت العادلـــت

ـــــــص اإلاعسفـــــــت واإلامازطـــــــاث ىــــــــُلخلا اث اللدًثـــــــت واللماًـــــــت مـــــــً أخوازهـــــــا وحعٍص

(«اإلاثلــــى
حيــــن أ ــــص  هــــ   الن٭ا٨ــــ  نــــَ اإلاتٙلبــــاا ألاواوــــي  تاغصي  ــــ  مــــه )1

حيـــــاج أك نـــــ اَ٘  اِـــــ  ٠ٌـــــل الٍـــــبا د ألانـــــ  الـــــ ك  ت١لٌـــــــا ي٩ٲـــــ  جـــــل ا ٨ــــــ  

٭٩ـــ  نإهلـــ  تنن نـــَ هـــ   اإلا١ٙيـــاا مـــه  لـــٮ ٠ٌاِـــ  بٍـــ    ٰي٩يـــــ  الاوت٩ــــالج

٬ــال ج ٠لــ  ن اٰبــ  التٙــ  اا اغصاِــل  تاوــتفلان ا تــ ٠ل  الٲ٩ــاىاا اإلاهٲٌــ  

ان  الت١ليهيــــــــ  بـــــــــ  حيــــــــن  ٭تضــــــــ ي هــــــــ ا ألانــــــــ  ن اج١ــــــــ  ٱانلــــــــ  للىياوــــــــاا تال

نـــَ هٌـــا  ٭ـــ٢ ٠لـــ  ٠ـــاوٮ اإلاإوىـــاا  توحـــل   ا ت٨ـــٮ نـــا وهليـــم ن١ٙيـــاا ال١ّـــ 

                                                 
1-LE DEUFF,OLIVIER.(2011).LA FORMATION AUX CULTURES NUMERIQUES: UNE NOUVELLE PEDAGOGIE 

POUR UNE CULTURE DE L’INFORMATION A L’HEURE DU NUMERIQUE. PARIS: FRANCE.FYP,P.54-56. 
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تالٙالبــاا حــ ٵ الت١ليهيــ  ٠انــ  تاغران١ــاا  اِــ  نىــإتلي  و ٠يــ  الٙــ   

ال٭ـــل اا تاإلا ـــا اا ال منـــ    ــــ  وٙ  اا ت ٌــــيالاوـــتفلام الـــ ا ه تالـــ ٱ  ل اوـــم الت٭

تل ـــــــــــ ا  تـــــــــــا ٠لـــــــــــ  اإلاٌٝ نـــــــــــ  الت١ليهيـــــــــــ  مـــــــــــه اغرناوـــــــــــ  ن اٰبـــــــــــ  التٙـــــــــــ   اا 

ح تاإلا ـا اا تالٲ٩ـاىاا ال منـ  مـه 
 
بي ل ب ج ى ال ىـ 

 
التٲٌ ل جي  ال اهٌ  تها  ل

 تٍـهم جهيـ٢ ألا٨ـ ال مـه اإلاتتهـ٢تي  ٌـانل  يوـ٠ّ  الت١ليو ال ٬مي ت٨ٮ اوة ا

 الت١ليو ال١ا ه للٙ  .، نَ الت١ليو الاتتلا  ،الناي ك 

ن هـــ  أو  ٠لـــ  ٔـــ ى هاوـــم اإلا١ٙيـــاا و ٌـــاتٵ هـــ   ال  ٬ـــ  البحنيـــ   ٌـــٳالي 

مــــــه نتــــــاٵ الل اوــــــاا الاجتها٠يــــــ  الن٭ا٨ــــــ  ال ٬هيــــــ   أههيــــــ  التٳــــــ  َ مــــــه تقــــــه

ـــــ ت ج انـــــت ٯ الٲ٩ـــــاىاا تاإلا ـــــا اا  تي  تا ـــــص وــــــيت٨ـــــٮ اوة ا  يــــــيتؤلاًىا ٔت

ايٙ ٬ــا نــَ  ال ٬هيــ  ال منــ  للٙ تهــَ أجــم ن اٰبــ  ٠ّــ  اإلا١ل نــاا ال ٬هيــ 

التٳــ  َ مــه الن٭ا٨ــ  ال ٬هيــ  تلت هــا مــه  ٨ٲــ ج ن٩الهــا البحــن ٠ــَ ال١ ٬ــ  تــ ى

ــٳاٵ ال وا ــ ي آلا  ـــ  وٙ   ٨يهــا وٲهــَ : وـــ الل اوــاا الاجتها٠يــ  ايٙ ٬ــا نــَ ؤلٌا

الل اوـــــــاا   ــــــــ  نـــــــا هـــــــ  لت هـــــــا مـــــــه وٙ  ت  التٳـــــــ  َ مـــــــه الن٭ا٨ـــــــ  ال ٬هيـــــــ أههيـــــــ  

 الاجتها٠ي ؟

 ت:جـُوالري جخفسع عىه الدظاإالث آلا

 بي١ت ــا وحــلل ٘ تـــ نــا ن٩ ــ م الن٭ا٨ــ  ال ٬هيــ  تنــاقه اغبٙــٗ  ال١  ٕــ  ال

 ؟ته  ت ا اإلااهي  تألاههي 

 تـــا ٠لـــ  ٘الـــا الل اوـــاا  تــــ نـــاقه أهـــو اإلا ـــا اا تالٲ٩ـــاىاا ال ٬هيـــ  ال 

 الاجتها٠ي  اٰ ىال ا؟

 -ناقه اإلاحات  تاإلاحت   ألاواس ي للتٳ  َ مه الن٭ا٨  ال ٬هي ؟ 

 :تجـُمً هرا اإلاىولم فبن البد  ًخىكع الفسكُاث آلا
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وبٚ و١٩يم نٌٝ ن  الت١ليو ال ٬مي مه اغرناو  تاغصاج  اإلااو    ـ  الت٭يـيو  ـ  

ها نــــــَ جهيــــــ٢ ج ايب ــــــا تن اج١ــــــ  ألايٝهــــــ   ـــــــ  ال١٩ــــــاٵ لأليٝهــــــ  الة ت  ــــــ  توٙ  

مىــــاق  الثلافــــت العلمُــــت  ٍـــــس وجوى مــــه نتــــاٵ الل اوــــاا الاجتها٠يــــ   الت١ليهيـــ 

ت ٠ــــــــالج و واىــــــــ ا ت٨ــــــــٮ ن٭ا دــــــــاا الن٭ا٨ــــــــ  ال ٬هيــــــــ  ت ٭ا٨ــــــــ   والخىىىلىجُــــــــت

التتل ــل اإلا١ مــه تالبيــلا٤ عه تتلــري٢ الا٠ةــ ا٧ تاإلا ــا اا تالٲ٩ــاىاا ال ٬هيــ  

 .  تلت ها مه وح٭يٮ نىت   ال١٩الي  الت١ليهي  تدٌاى نتته٢ نت١لو

 جخمثل أهمُت الدزاطت فُما ًلي:: الدزاطت أهمُت

 ـــــٟ  الن٭ا٨ـــــ  ال ٬ه بــــــ  ي١ت يـــــ  نـــــَ تـــــ ى اإلا أـــــي٢ ال اهٌـــــ  يٝـــــ ا لت١ـــــلل نٔ 

  .ٌـيا تا وبا٘ ا تهفتل٪ اإلاتاوا تالتفّّاا ال١لهي  تاإلا هأب١ال

 أوــاه ت  التٳــ  َ هــ  أحــل الاوــ نها اا ال انــ  ٠لــ  اإلاــل  ال٭  ــا تالب١يــل

ـــــ  اإلا ـــــا اا تالٲ٩ـــــاىاا  وٌهيـــــ   أه اإلاـــــاٵ الثٍـــــ ك نـــــَ  ـــــ ٵ الةٰ  ـــــز ٠لـــــ  نٌإ

باا و ٫ ال١هم مه
 
 .ال احل تال١ٍ  َال٭ ى  ال ٬هي  ال من  إلا اٰب  نتٙل

    ــٟ  التٳــ  َ مــه وـــ  الن٭ا٨ــ  ال ٬هيــ  مــه وفّــْ ال١لــ م الاجتها٠يــ  نٔ 

ــــٟ    نحــــم الل اوــــ  نــــَاوــــتتات  للت ج ــــاا الة ت  ــــ  اإلا١اِــــ ج تحلا ــــ  اإلأ 

ان  التٳـــــ  َ تاإلا٭ـــــ  اا الل اوــــي  ت٨ـــــٮ نــــا وهليـــــم ن١ٙيـــــاا تـــــ   ــــ ٵ وٲييـــــ٪ 

ال١ّـــ  ل  و٭ـــاى تهف جـــاا نإوىـــاا الت١لـــيو اغرـــانعه ٱـــ  و اٰـــا اإلاتٙلبـــاا 

 تالتحل اا اغصالي  تاإلاىت٭بلي .
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 أهداف الدزاطت:

 مـوللاث الدزاطت:

 ـــ  : ــــًالخىٍى

نتـــــاٵ الـــــ دٚ تـــــ ى نـــــا هـــــ  ٱـــــاوَ تنـــــا  تٕـــــهَ التٳـــــ  َ مـــــه أك وفّـــــْ أت 

  تاإلاىــــــــت٭بلي  اإلاٌٝـــــــــ  ج يـــــــــياجاا آلا تـــــــــييىــــــــتتل تاوــــــــته ا  تدهــــــــا يٍـــــــــهم الاح

تالاو ٍــــ ا٨ي  تالــــ دٚ تــــ ى الل اوــــاا الٌٝ  ــــ  تالتٙبي٭يــــ  تدــــ ى التٳــــ  َ مــــه 

 وبٚ تهته ٠ــــــ  نــــــَ اإلا٩ــــــاهيو ـــــــ  ال٭ا٠ــــــاا تالتــــــل  ا مــــــه اإلايــــــلاى ٨ ــــــ  تــــــ لٴ 

 ٠ـــــــالج التٳـــــــ  َ، التٳـــــــ  َ اإلاىـــــــته   اى اغبلنـــــــ التـــــــل  ا ا ٌـــــــٌــــــــ ، الت هيــــــم اإلا 

اا ٠لـــــ  اإلاىــــــت   يــــــ    ـــــل٧ ٱل ـــــا   ـــــ   حـــــلاث ت٥ي تــــــ ها نـــــَ اإلا٩ـــــاهيو اليــــــ  ت٤

ت٨ــٮ نــا  اإلا١ مــه تا٠ــالج ت١بفــ  اإلا ــا اا ت ٜ ــا  الاتتٳــا اا مــه اإلاتــاوا اإلافتل٩ــ 

  .1غوهليم ن١ٙياا ال١ّ 

 :الثلافت السكمُت 

الاوتاهـــــــاا تال٭ـــــــل ج ٠لـــــــ  اوـــــــتفلام ، قـــــــه انـــــــت ٯ ألا٨ـــــــ ال الـــــــ  ه ال٭ـــــــيو

ـــــ ٵ  له ـــــا ت لا   ـــــا  ألالتاا تال وـــــاوٚ ال ٬هيـــــ  بٍـــــٳم نٌاوـــــا تأ   ـــــه تالِ 

٠  ـا  يــ  تلن  تو٭ييو توحليم جهي٢ اإلا ا ل ال ٬هي  تدٌاى ن١ـا ٧ جل ـلج تالت١ب

نـَ  ـ ٵ توـاوم ؤلا٠ــ م تالت اِـم نـ٢ آلا ـ  َ مــه وـيا٫ ن ا٬ـ٪ ن١يٌـ  تنــَ 

غتهــــا ه البٌــــاىأجــــم وهٲــــ ى ال١هــــم الاج
2

اإلا ــــا اا   ـــــ نــــَ وٙ    .ٰهــــا أا ــــا وهٲــــَ

                                                 
 اوتاهاوـم ،أي ا٠ـم ،أهلا٨ـ  ،تاإلا١ل نـاا اإلاٲتبـاا ٠ل م مه ال١ا ه  .التٳ  2006َِ مه.غ اللٙي٪، ٠بل -5

ٙيٌ  اغصل نــ ، ٙيٌ  جان١ــ  ،٬ىـٌـ -42 ٌُـــيال٘  التٌهيــ  مــه تلت هــا اإلا١ل نــاا وٲٌ ل جيــا بـــ نف ،٬ىـٌـ

46. 

2-LE DEUFF ,OLIVIER.(2015) .LE TEMPS DES HUMANITES DIGITALES. LA MUTATION DES SCIENCES 

HUMAINES ET SOCIALES », LECTURES [EN LIGNE]. LES COMPTES RENDUS. 2015, MIS EN LIGNE LE 03 FEVRIER 

2015. CONSULTE LE 17 JUIN 2019. URL :HTTP://JOURNALS.OPENEDITION.ORG/LECTURES/16915. 

http://journals.openedition.org/lectures/16915
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وهٲـَ نـَ  تــ اا التٲٌ ل جيـ  الٌــيتاإلا١ل ناا نَ   ٵ  وتفلام أحلث الت٭

 اإلا١ل ناا تاإلا١ا ٧ اإلاٙل د   اا اغر لج ال١الي  . الِ  ٵ    

 ــت السكمُت اإلااهُـــت وألاهمُـــت:الثلاف

ج التٙــــــــ  اا وـيـــــــــ  ب١ــــــــل امل ــــــــال ت ج  اِــــــــ  يـــــــــ  ما تد٭ــــــــ ج مــــــــه آلاتيــــــــ  ألا تـــــــــ  

التٲٌ ل جيـــــــ  مـــــــه ال١ـــــــالو نىـــــــ ل  ال١ ٬ـــــــ  تـــــــ ى الن٭ا٨ـــــــ  تالتٲٌ ل جيـــــــا يٝـــــــ ا 

نىـــ  ٱا٨ـــ  نتـــاوا اغصيـــاج تٱا٨ـــ   تــــ اا ال ٬هيـــ  الٌــــي  للت٭بــــ  اا الٲيــــ  للت  

وحهــم  الٍــ او  الاجتها٠يــ  تداوــ  نــَ  ٱــاون ال١هــم اليــ ن     أى التٲٌ ل جيــا

ج  ــــــــــــ  التٲٌ ل جيـــــــــــا د ٨باوـــــــــــ  الن٭ا٨ـــــــــــ  نت  بــــــــــــ   لـــــــــــ  ٠الن٭ا٨ـــــــــــ  تالن٭ا٨ـــــــــــ  نحه

يجصــ   اا اغصل نــ ٌـــيتد اوــٙ  التٲٌ ل جيــا تالت٭ تالتٲٌ ل جيـا   ــ  حــل ب١يــل

تالةــ ت   أل٨ٳا هــا ت٬يه ــا الن٭ا٨يــ   ال١ــالو بـــ  ٠ الــلتٵ اإلات٭لنــ  مــه ًٍــ   ٭ا٨ت ــا

لــم وتــ   ح   تـــ الاجتها٠يــ  تألا  ٬يــ . ٨ــاإلان٭٪ هــ  الــ    ــل ٯ التحــ وا ال

ا ٠ل  التٲي٪ ن٢ ٱم تاف  اجتها٠ي   ت اجل ٨ه ا  تمه  ٘ـا  ال١ ٬ـ  ت ٳ ى ٬ال  

اإلاح   ــ  تــ ى الن٭ا٨ــ  تالتٲٌ ل جيــا   ىــاىٵ الــب١ٖ نــَ  ٲــَ لــم حــٮ ال٭يــالج 

مــــه هــــ ا    واب١ــــ  للن٭ا٨ــــ ٌـــــي  أم الت٭ٌـــــيآ ــــ  هــــم الن٭ا٨ــــ  واب١ــــ  للت٭ يـــــ  أت تت١ب

ا  لو ال٭يـالج اإلاتته١يـ  ل٭ـا٘ ج الن٭ا٨ـ   ٭ ٵ اإلاٌٝ  يثيم ٠له وتل أى تىـ ؤل٘ا

تا٠تبا هـــا ألاوـــاه الاجتهـــا ه   1٘بي١ت ـــا وـــ ٨ٖ الت هـــاَ.غ ألى الن٭ا٨ـــ  تحٲـــو

تق  اغبل٩ي  الٙبي١يـ  للت٭ـلم ال١لمـي تالت٩ـ ٫ التٲٌ لـ عه تنـَ هـ ا اإلاٌٙلـٮ 

٬  ـ  تت ي٭ـ  تـ ى الن٭ا٨ـ  تالتٲٌ ل جيـا تقـه ٠ ٬ـ   ت ٰل الا وباٗ أى ال١ ٬ـ  

 تم.  ـ  مه آلا   ت ت   ـ  تو٩ا٠لي   اا اوتاه ى ٱم ن  ها  إ  ٘ ل  ، وباللي 

                                                 
 اإلا١ ٨ .. ٠الو الٳ   ، لٳ   . اإلا١ل ناا. ت٠ّ  ال١ دي  الن٭ا٨   .٠2003له.غ يثيم، -1
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ــٟ  الن٭ا٨ــ  ال ٬هيــ  نــَ اإلا أــي٢ ال انــ  ال  تـــ مــه هــ ا الىــيا٫ أِــب  نٔ 

ت  اتىــاٟ ال٩ــا ٫ تبٍــٳم نةزا ــل تــ ى تـــيي لت ه٘ حــ  للٌ٭ــاً ٠لــ  اإلاىــت   الــ

تال٭ـــــل ج  نـــــَ  هتلٳـــــ ى ن٭ نـــــاا تألتاا التٲٌ ل جيـــــا اإلا١ل نـــــاا تالاوّـــــاوا

٠لــــــــ  الــــــــتحٲو ٨ه ــــــــا تدــــــــ ى نــــــــَ  هتلٳــــــــ ى هــــــــ   التٲٌ ل جيــــــــا تو يىــــــــتٙي١ ى 

وٌٙلــٮ  تـــ ال٭ا٠ــلج ألاواوــي  ال جيـــ  هــ   ألا  بـــ  اوــ نها ها بٍــٳم أننــم    ت١ت

ن  ـــــا لتٵ ال١ـــــالو مـــــه ت١ان   ـــــا ت ٨ـــــ٢ نىـــــت   و٭ـــــلن ا نـــــَ  ـــــ ٵ الةٰ  ـــــز ٠لـــــ  

ــــــً اإلاــــــىازد الفاعــــــل الستاإلاــــــ  ل الثٍــــــ ك تا٠تبــــــا    الاوــــــ نها  مــــــه ِســــــ ي فــــــي جدٍس

٨٭ـل أل  التٙـ   اإلاـ هم مـه ألاج ـنج  تو١٩يل ا   تاتا توـلباد تىـُاإلاعسفُت والخل

تآلاوا تألايٝهــ  ال ٰيــ    ــ  الاوــتفلام اإلاتٌــان  ل اوــم التٲٌ ل جيــاا مــه ألاى 

او٪ تاإلا ام  يـ  الٲن ها ال ا ح مه جهي٢ ال٭ٙا٠ـاا مـه يـ  تأِب  ل ا و  نَ الٜ 

 ٢ٌــــياغبـــلناا اإلاّـــ ٨ي ، التتـــا ج، ال ٌلوـــ  التّ، الة تيـــ  تالت١لـــيواإلاتتهـــ٢، 

 ٍــس جوى نها  تٙلا الـتحٲو مـه اوـتفلان ا، ٨باوـ  الـلتٵ تىـع    ـ  الىياح  ت 

ت توـــيلت ا ت حـــلاث ي٭لـــ  ي ٠يـــ  مـــه لت  اإلاإوىـــاا الت١ليهيـــ   الخىمُـــت البؼـــٍس

الٲ٩ــــــاىاا   ـــــــ  وٙ   نٌــــــان  الة تيــــــ  تالت١لــــــيو تال١هــــــم ٠لــــــ  يـــــــ  تت٥ي تألاٱال هيــــــ 

ال ٬هي د  لٴ أى الىيا٫ ال ك ٜ   ٨يم اإلا٩  م مـه  ٘ـا  و دـ ك تيـلا٤ عه نـَ 

 . (1)اا اغصل ن ٌـيو٩ٔ  ا هاوم الت٭ تـ أجم ن اج   التحل اا ال

نــَ ٘ــ ٧ اإلاٌٝــ  1997وــٌ   Digital literacyٜ ــ  ن٩ ــ م الن٭ا٨ــ  ال ٬هيــ   -

««PAUL GILSTER مــه نإل٩ــم الــ ك  حهــم ي٩ــي ال١ٌــ اى: THE CONCEPT OF 

DIGITAL LITERACYاإلا١ـا ٧ ، ال٭ـل اا» ،  تحـلل ن٩ ـ م الن٭ا٨ـ  ال ٬هيـ  ت ا ـا

ي٩ ـــــا مـــــه ٱا٨ـــــ   اا اإلا وبٙـــــ  تالت١انـــــم نـــــ٢ وٙبي٭ـــــاا التٲٌ ل جيـــــابــــــ  تاغب توٜ 

                                                 
1-LE DEUFF,OLIVIER, 2011غ.LA FORMATION AUX CULTURES NUMERIQUES: UNE NOUVELLE PEDAGOGIE 

POUR UNE CULTURE DE L’INFORMATION A L’HEURE DU NUMERIQUEPARIS: FRANCE . FYP.P65. 
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(«اإلاتــاوا 
  اإلاٌٝــ  أى الن٭ا٨ــ  ال ٬هيــ  قــه ن ــا ج اغصيــاج ألاواوــي  مــه  ـــ     )1

ال١ـــام ٠ـــَ ٨ٲ وـــم تأى  الن٭ا٨ـــ  ال ٬هيـــ  قـــه نىـــ ل   يــــ  ال ٬ـــ  اغصـــا ه تهـــ  الت١ب

   ا ـــا وت١لـــٮ تاأل٨ٳـــا  تال١هليـــاا وــــي و٭ـــاى ألا٨ٳـــا  تلـــاي الـــتحٲو مـــه ل حـــ  اإلا٩ا

ت١هـــــم ٔـــــه  ا اإلا ـــــا اا تالٲ٩ـــــاىاا اغباِـــــ  تنـــــ ا ل اإلا١ل نـــــاا تاإلا١ ٨ـــــ   تــــــ ال

ت(.  )الخىىىلىجُا الفىٍس

ن٩ ـ م الن٭ا٨ـ  ال ٬هيـ    ــ  مـه  GILLEN AND BARTON ب١ـلها وٙـ ٫ البـاحن ى 

التٲٌ ل جيـــا تتوـــاوم  يــــ  تٲي٩يـــ  و   اإلا١ ٨ـــ  تال٩ ـــو» أب١ـــل نـــَ  لـــٴ ٠لـــ  أا  ـــا

ـياى تالت اِــم  تــ ؤلا٠ـ م ال ٬هيـ  ٠لــ  الٙـ ٫ ال ًىــتفلن ا مـه البحـن ٠ــَ ألٌا

 .)2(«ن٢ ب١ٌٕا الب١ٖ

 اإلاهــازاث والىفــاءاث السكمُــت الىاجــب علــى هالــب الدزاطــاث الاجخماعُــت

 اهدظابها:

 :تالٍـــــ١   لــــــل    ـــــــ  هــــــ  اإلا١ ٨ـــــ  تال٩ ـــــو تؤلال اٯ تالت٭ل الـــــىعي السكمـــــي

٠لــــ  و جيــــم وــــلٰ  و   ـــــ  نهــــا ٬ــــل    ، ألا٨ــــ ال تتٙبي٭ــــاا التٲٌ ل جيــــا اغصل نــــ 

ي٪ ألاننم تال١٩اٵت  يح  الاوتفلام ٨سـي تـ لٴ تٍـهم  ل    التٙبي٭ـاا التٜ 

ـــال حـــ ٵ الاوـــتفلام ألا٨ٕـــم لتٙبيـــ اا مـــه ٌــــيٮ هـــ   الت٭الـــ  ه الت جيـــم ؤلاٌ 

 ن ام الت١لو اإلا١٭لج تاإلابتٲ ج.

                                                 
1-BENNETT,SUE.MATON, KARL .ANDKERVIN, LISA.(2008). THE DIGITAL NATIVES DEBATE: A 

CRITICALREVIEW OF EVIDENCE.BRITISHJOURNALOFEDUCATIONALTECHNOLOGY39-57–HTTPS://BERA-

JOURNALS.ONLINELIBRARY. 

2-BEATRICE, DROTDELANGE, ERIC BROUILLARD.(2015).ÉDUCATION AUX TIC, CULTURES INFORMATIQUES 

ET DU NUMERIQUE QUELQUES REPERES HISTORIQUES. ÉTUDES DE COMMUNICATION - LANGAGES, 

INFORMATION, MEDIATIONS, PARIS, FRANCE UNIVERSITE LILLE-3. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_l_On5ZXtAhXD66QKHbm4BKwQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fbera-journals.onlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2Fabs%2F10.1111%2Fj.1467-8535.2007.00793.x&usg=AOvVaw3n97UUmVAgYHNkiLoMxlXb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_l_On5ZXtAhXD66QKHbm4BKwQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fbera-journals.onlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2Fabs%2F10.1111%2Fj.1467-8535.2007.00793.x&usg=AOvVaw3n97UUmVAgYHNkiLoMxlXb
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  تـــا أى  ٳـــ ى الٙالـــا ٬ـــال ا ٠لـــ  وحل ـــل نـــا الـــ ك  :الٲ٩ـــاىج الت اِـــلي 

 تــا البحــن ٠ٌــم نــَ ن١ل نــاا مــه البافــ  ال ٬هيــ ، نــاقه اإلا٩ــاهيو ألاواوــي ، 

ألاواوـــــي   ن١ ٨ـــــ  اإلابـــــال  تالت١ليهـــــاا، ن١ ٨ـــــ  ال١ ٬ـــــاا تـــــ ى هـــــ   اإلا٩ـــــاهيو

مــــه ل اوــــ  الٝــــ اه  تحــــم اإلاٍــــٲ ا، ن١ ٨ــــ  الٌٝ  ااغٌٰٝ  ــــاا  اإلاىــــتفلن 

وٳـــ ى ٠هليــ  البحـــن  تـــ الــت١لو نـــن   تالٌهــا ج تا٠تبا هـــا ن١ــا ٧ أواوـــي  تح

وـــت اإلافـــاهُم خاؿـــت بالبدـــ  عـــً ن ج  ـــ  بٍـــٳم تا ـــح وتـــل نـــَ  اعـــداد خٍس

ـــــي  اإلا٩ـــــاهيو ال واىـــــي  تال٩ ٠يـــــ اإلاعلىمـــــاث  وحل ـــــل ، حيـــــن ت١هـــــم ٠لـــــ  ؤ 

فالعدًـــــــــد مــــــــً الولبــــــــت فـــــــــي مجــــــــاٌ الدزاطـــــــــاث  ى هـــــــــ   اإلا٩ــــــــاهيوال١ ٬ــــــــ  تــــــــ

وت اإلافاهُم في اعداد أبداثهم ودزاطاتهم .   الاجخماعُت ال ٌظخ دمىن خٍس

  و٭يــــيو  يـــــ  أ ٕــــا ٠لــــ  ٘الــــا الل اوــــاا الاجتها٠يــــ  أى  ٳــــ ى نلهــــا ته١ا

اوـتت ا  نح ٱــاا البحــن ، ن ا٬ـ٢ ال  ــا، اوـتفلام  يــا اا البحـن اإلات٭ــلم

 ألتاا البحن ٠َ اإلا١ل ناا مه الباف  ال ٬هي ت  ال ٰي 

 ٌــــــــــــيأ ٕـــــــــــا اوـــــــــــتفلام وٙبي٭ـــــــــــاا الي٭ٝـــــــــــ  لله١ل نـــــــــــاا ال١لهيـــــــــــ  تالت٭  

 (Google Alerte).تالِ  ٵ     اإلاحت   

  اوؼــــــاء اإلادخــــــىي السكمــــــي وجلاطــــــمه:ًجب أن ًىــــــىن هالــــــب الدزاطــــــاث

 ٠لــــ  نٍــــاٰ   اإلا١ل نــــاا تاو٠تهــــال ٠لــــ  و٭الاجخماعُــــت
 
 2.0 اا ال  ــــاٌـــــي٬ــــال ا

اإلاـــــلتياا الٍـــــبٳاا الاجتها٠يـــــ  تدالتـــــا ه  هٲ  ٍٍـــــ  ٠هلـــــم أت ل اوـــــتم مـــــه  ٘ـــــا  

٨ـــشى نٍـــاٰ   اإلا١ل نـــاا نـــ٢  ـــ ٵ  ًٍـــاى اإلاـــلتياا تل ـــ ا  لت ج ول  ثيـــ  أت نـــَ

 (.1)آلا   َ أن  ٔ ت ك ألك ٘الا  اِ  ٘لب  الل اواا ال١ليا

                                                 
1-THIERRY, KARSENTI,GABRIELDUMOUCHEL ETVASSILIS, KOMIS.LES COMPETENCES INFORMA TIONNELLES DES 

ETUDIANTS A L’HEURE DU WEB 2.0: PROPOSITION D’UN MODELE POUR BALISER LES 

FORMATION ,REVUE DOCUMENTATION ET BIBLIOTHEQUESVOLUME 60, NUMERO 1, JANVIER–MARS 2014, 

P. 20 –26.. 

http://www.erudit.org/fr/revues/documentation/
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  ياا تاإلا١ا لل١هــــم مــــه ال٩ٕــــاى ال ٬مــــي ت ل اٯ  يـــــ  ٨ ــــو ال٭ ا٠ــــل تالىــــلٰ 

  تالا٬تّـــال   اإلاحيٙـــ  تاوـــتفلام يــــيال١ل ـــل نـــَ ال٭ٕـــا ا الاجتها٠يـــ  ال٭اي  

   تأ  ٬ي :يـياإلا١ل ناا تٙ  ٭  ٬اي  

  حها   ح٭ ٫ اإلاإل٩ ى غالاو ٍ ال اإلا جعه، ألاناي  ال١لهيـ  مـه الا٬تبـاه

نَ اإلا١ل نـاا وحـ  تنحا د  آ٨  الايتحاٵ حها   البياياا اللبّي  ت ٭ا٨  أ

ٌــــــــ١ا  ألا ــــــــ ٫ تال٭ـــــــــاي ى نــــــــَ اإلا١ل نــــــــاا تا٠تبا هـــــــــا نــــــــَ أ ٙــــــــ  التحـــــــــل اا 

 تحها   اإلالٲي  ال٩ٲ    ال ٬هي . تٱم نالم ٠ ٬  تال هاياا مه ال ٬  اغصا ه.

   ــــــا و تا٠تبا هــــــا وت١لــــــٮ ،  ٍبػــــــه الٌٝــــــ    ـــــ  الن٭ا٨ــــــ  ال ٬هيــــــ مـــــه هــــــ ا ؤل٘ا

ــن أٌٰـــيتاإلا ــا اا الت٭ تٍــهم  تـــ ٠لــ  اغر ايــا اإلا١ ٨يــ  تال نـــ    ٨٭ــٚ، ت يهــا وٰ 

ـــ ٵ   ـــ  اإلا١ل نـــاا ال١لهيـــ  تالت٭       ىـــو هـــ ا اإلا٩ ـــ م تالت١٭يـــل تهـــ  ٌــــيالِ 

 تتـــاتم ؤلاإلاـــام ال ٬مـــي   ـــ  ال٭ـــل ج ٠لـــ  ٨ ـــو ال وـــاوٚ تالبحـــن ٠ـــَ اإلا١ل نـــاا 

ل ن  ــــا تال٭ــــل ج ٠لــــ  الت اِــــم تاإلاٍــــاٰ   نــــ٢ آلا ــــ  َ تاوــــتفلام  ـــــ  تي٭ــــل نــــا 

٠ـــ  نـــَ الالتاا تالتٙبي٭ـــاا ال ٬هيـــ  ٨الٲ٩ـــاىج ال ٬هيـــ  هـــل٧ نته ٠ـــ  نتٌ  

نتحــ ٯ نت١ــلل ألاتجــم  تٙــ   تاوــته ا  نــ٢ ًٍــ ى التٲٌ ل جيــا اغرل ــلج ٨نهــ  

حاجــــــــ    ــــــــ  أيــــــــ اٟ نفتل٩ــــــــ  نــــــــَ الٲ٩ــــــــاىاا نــــــــَ أجــــــــم التٲيــــــــ٪ نــــــــ٢ اإلاٍــــــــ ل 

 (1).يـ التٲٌ ل عه اإلات٥
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 اإلاداوز واإلادخىي ألاطا: ي للخىىًٍ في الثلافت السكمُت:

التٳـــــــــــ  َ تالتـــــــــــل  ا ٠لـــــــــــ  الن٭ا٨ـــــــــــ  ال ٬هيـــــــــــ  تاحـــــــــــلج نـــــــــــَ يٍـــــــــــٳم 

ـــاا ألاواوي  ـــل اا تال هايـــ ـــاا ل ٍــــــهمالتحـــ تجهيــــــ٢  جهيــــــ٢ التفّّـــ

تاوو ٌال ال٩فاا الت١ليهي     تح٭ٮ نٍ تٟ التٳ  َ مه هاوم الن٭ا٨  

أت ت١لمـــــي ايـــــلناعه يىـــــ نه  اإلا٭ا دـــــ  تالٲ٩ـــــاىاا نل٠ نـــــ   ٌــــــ   ـــــ  يهـــــ  ج وٳ  

تتٲٌ ل جيا اإلا١ل ناا تالاوّاوا تالت٩ا٠م اغص٭ي٭  ت ى نفتل٪ التّـ  اا 

  ال١٩ليـ  تا٠تبا هـا  ٭ا٨ـ  ن جـ لج مـه اإلاها وـاا ٌــياا اإلا بــ  الٌٝ  ـ  تدـ ى اغب

  اغرـ لج   مه  ٘ا  وبالٵ اإلاها وـاا اغريـلج تنبـال اا ٠اليـت الي ني  اإلاٌتٝه 

يٍـــــهم نحتـــــ   التٳـــــ  َ مـــــه نإوىـــــاا الت١لـــــيو ال١ـــــا ه تغرهيـــــ٢ التفّّـــــاا 

  : وـيالةٰ  ز ٠ل  اإلاحات  آلا

 
ـــــــــــً في الثلافت 01الؼيل زكم ) ( ٌؼمل اإلادـــــــاوزألاطاطُــــــــــــــــــتللخىٍى

 السكمُت.

 

la production 
de contenus 

la stratégie de 
communication 

digitale  

la culture du Web 
social  

les techniques 
numériques 
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 جُت الاجـاٌ وؤلاجاخت السكمُت:جـُاطترا

ج نـَ اإلا١ل نـاا ال١لهيـ  مـه ٬ ا٠ـل البيايـاا ٔـهَ ال  ـا يــ  هٌاٯ ًىـب  ٰب

ــــ ٵ  له ــــا ٠ تـــــ   تال3.0غال  ــــا  اغب٩ــــ  نح ٱــــاا  بـــــ  و  هٲــــَ اوــــة جا٠ ا تالِ 

ـا   تـا تـ  البحن أت  ة اٯ مـه هـ ا ؤل٘ا نتياا البحن اإلات٭لم  و نَ   ٵ الٌا

ام تالـتهٲَ نـَ اوـتفل ٠لـ  الٙلبـ  تالبـاحن ى انـت ٯ ن ـا اا البحـن اإلات٭ـلم

ــــــــ ٵ   ــــــــ  نــــــــ ا ل وـــــــــياوة ا تياا البحــــــــن تال١٩الــــــــ  تالــــــــتحٲو ال١٩ــــــــاٵ مــــــــه الِ 

اإلا١ل نـــــاا ال ٬هيـــــ   اا اغرـــــ لج تاإلاّــــــلا٬ي  تالـــــتهٲَ نـــــَ توـــــا٘  اإلا١ ٨ــــــ  

ـ ٵ   ـ  اإلاحتـ   ال ٬مـي تل٠ـو اغصها ـ  للهلٲيـ  ال٩ٲ  ـ  ال ٬هي  ، ي٩ا  ـ  الِ 

ال ٬هيــــ  تٱــــم نالــــم اغص٭ــــ ٫ تاإلاىــــإتلياا مــــه البافــــ  ال ٬هيــــ  اإلا ٍــــاتٲ  أ ٕــــا 

 .(1)٠ ٬  تن٭ا٨  اإلاّل  اإلا٩ت   تل٠و تافاا الت١لو ال ٬هي 

 زلافت الىٍب الاجخماعي:

تال١هـم ٠لـ  اوـ نها  هـ   ٨ و تاف  ال  ا الاجتها٠ي  ال٩ُ  تالتحل اا  

٠لــــــــ  ال جـــــــم ؤلا تــــــــاب  نـــــــَ  ــــــــ ٵ وّـــــــهيو تاج ــــــــاا اا ٌــــــــيالتٙبي٭ـــــــاا تالت٭

تاوـــ نها  ال٩ـــُ  الٌاوتـــ  نىـــاح  الـــ  ٳ  التـــ لي٪ اغصـــ  ، اإلاـــلتياا، الت٩ا٠ـــم

 تنٍــــاٰ   اإلاحتــــ   ال١لمــــي نــــ٢ البــــاحن ى تالاوــــاو ج ٠2.0ــــَ وٙبي٭ــــاا ال  ــــا 

ٍــ   ٭ا٨ــ  ال١هــم اغرهــا ه      تٍــٳم هــ   التٙبي٭ــاا نىــاح  تحنيــ  ٨ا٠لــ ًت

 . تقه مه وٙ   نىته  تالةزانَ ن٢ الاج نج تالتٙبي٭اا اغصل ن 
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 السكمُــــــت:ــــاث ىـُالخل

 تـــــ ٱــــم نــــا  ت١لــــٮ تالتٲٌ ل جيــــا اإلات٭لنــــ  تالتٙبي٭ــــاا ال ٰيــــ  الٌاٌــــف  ال 

ــــٌٙا ه تالتحليـــــم اإلاٌٙ٭ــــ  للبيايـــــاا  وــــل٠ه ا اغص وــــب  الثـــــصاتي  الــــ ٱاى الِا

ـــــ٩  ال ٬هيـــــ  للهحتـــــ   تالتح  ـــــم ال ٬مـــــي  لـــــٴ أى الـــــتحٲو مـــــه  الضبه ،ألاٌ 

ــــــــ ٵ   ــــــــ  ن١ل نــــــــاا ن   ٬ــــــــ  تنىــــــــتلان   بـــــــــ  تو٭ييه ــــــــا نــــــــَ أٰ توٌٝيه ــــــــا الِ 

   و اجم اإلاٌٝهاا. تـ التحل اا ال

 اهخاج اإلادخــــــــــــىي: 

، الت جـــم يحـــ   يتـــاج اإلاحتـــ   ال ٬مـــي الت١ليمـــي تدالّـــي٦ اإلات١ـــللج يّـــُ 

 ًٍــــــــاى ال١ــــــــ تٓ ، اا ت ــــــــ اوٚ تلنت ــــــــاوـــــــــيِــــــــ   ٨يــــــــل  هاا  وــــــــ ناا ِ  

ٵ. مـه هـ ا الت٭ل هي  تاوتفلام اإلاحت   ال ك وو  يتاجم بٍـٳم ١٨ـاٵ تنىـإت 

ــــــا  وتــــــل نــــــَ ٨ــــــت  نتــــــاوا للتٳــــــ  َ اإلاتفّــــــْ وتٙلــــــا  تـــــــ تال تالــــــل٬يٮ ؤل٘ا

ــا٨ي  لتحــل ن ٬ا٠ــلج ن ــا اا نت١ــللج اإلاىــت  اا ت  دــ ٵ اإلان ــل نــَ اغر ــ ل ؤلٔا

اإلا ـــا اا تالتٲيـــ٪ نـــ٢ أحـــلث اإلا ـــا اا ال٭اوهـــ  ٠لـــ  التٲٌ ل جيـــا مـــه ٜـــم تافـــ  

 ٠لهي  ن٩ت ح . 

ــــا  تــــال ا ال١ل ــــل نــــَ  اا ال٭ــــ ى ٌـــــيالــــلتٵ اإلات٭لنــــ  نٌــــ  تى١يمــــه هــــ ا ؤل٘ا

ان  ت١لـيو تــ  و  ـح تتٍـ   أههيـ   تــ ال  ــ  اإلااض ي      ِلا  ال١ل ـل نـَ الت٭ا  

ــــــٟ  اغصيــــــ ك تا٠تبــــــا   نح٩ــــــنا الن٭ا٨ــــــ  ال ٬هيــــــ  ت  ٱــــــاى الةٰ  ــــــز ٠لــــــ  هــــــ ا اإلأ 

ــــــــٴ أى البحــــــــن مــــــــه وٙ   الــــــــٌٝو   ـــــــــ  للبحــــــــن ال١لمــــــــي تالتــــــــل يي تالــــــــت١لو. تٌو

نٙلبـا أواوـيا  بــ  تاإلاٌان  الل اوي  مه نتته٢ اإلا١ ٨  ي١تالت١ليهي  اغران١ي  

حيــــــــن اِــــــــب  هــــــــ ا التٳــــــــ  َ  ٭ــــــــلم بٍــــــــٳم  وــــــــمي تن  ــــــــا نــــــــ ال وــــــــل ه ٠ــــــــَ 
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ـ٢ ٌــي.حيــن ٬انـ  تما ج الة تيــ  ال٘ (1)ب١ـل. ىــي  تٔ  يان  للتٳـ  َ مــه تـــ    ال٩ً 

الن٭ا٨ـــــــ  ال ٬هيـــــــ   فـــــــتْ تٳا٨ـــــــ  الٙلبــــــــ  مـــــــه ٱا٨ـــــــ  اإلا احـــــــم الل اوـــــــي  نٌــــــــ  

الت١لـــــيو اغرــــانعه لتح٭يـــــٮ الــــت١لو نـــــل  اغصيــــاج ت ٰىـــــا  ، النــــاي ك الاتتــــلا   

نـَ أجـم ٔـهاى جـ لج ال١هليـ   الٙ   اإلا ا اا ال من  للبحن ٠ـَ اإلا١ل نـاا

 الت١ليهي . 
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/.../REPERES-POUR-LA-MISE-EN-OEUVRE-DU-PARCOURS-DE-FORMATION,2011 CONSULTE LE(22-10-

2020). 
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 :تخاجمـ

وت١اٜو الي م أههيـ  انـت ٯ اإلا ـا اا ال ٬هيـ  مـه جهيـ٢ التفّّـاا ت٠لـ  

الـتحٲو  وإلك   ـ  تـ التٙبي٭اواأللتاا الٱا٨  اإلاىت  اا نَ   ٵ التحٲو مه 

ــــ ٵ تاغصّــــ ٵ ٠لــــ  اإلا١ل نــــاا مــــه البافــــ  ال ٬هيــــ  حيــــن اي ٍــــ ا مــــه  مــــه الِ 

ج مــــــــه ن١ٝــــــــو اإلاإوىــــــــاا ألاٱال هيــــــــ  تالبحنيــــــــ  ن جــــــــ  نــــــــَ يـــــــــ  الىــــــــٌ اا ألا 

مـــــــه وح٭يـــــــٮ ألاى يـــــــ  ه مـــــــه نحتـــــــ    هاوـــــــم التٲٌ ل جيـــــــا  ــــــــ  الت ١٬ـــــــاا حـــــــ ٵ أ

ال١ليـا ٠ٌـل الٙـ    يــ  توحى ى ن ا اا الت٩ٲ ١ليوان  الة تي  تالتدـ  تأواليا ت 

ت ٠ــلالهو لٳــ   ٳ يــ ا ٬ــال  َ ٠لــ  اإلاٌا٨ىــ  مــه وــ ٫ ال١هــم اللتليــ ، ٠لــ  أى 

يــ٪ تاوــتفلام هاوــم   لــٴ نٍــ تٗ تــانت ٯ ل جــ  نــَ الــ  ه الٳــامه حــ ٵ وٜ 

اإلا ـا اا نــَ اإلاـإه ا ألاواوـي  ال منــ  للٌتـا  مــه  أِـبح  هاوــم التٲٌ ل جيـا

اإلا ـَ تهـ ا نـا ج١ـم نـَ اإلا ـا اا ال ٬هيـ  جـنى أواسـ ي مـه  ٘ـا  الت١لـيو ن١ٝو 

 ال ٬مي.

يان  نتٳانـم للتٳـ  َ مـه تــ  هٌاٯ حاجـ  ن صـ  نـَ أجـم وبىـف  ٨٭ل أِبح 

الن٭ا٨ــــــ  ال ٬هيــــــ  مــــــه ٜــــــم ال لــــــ ج   ــــــ  يٝــــــام الت١لــــــيو ال ٬مــــــي     حتــــــاج هــــــ ا 

٠لــــــ  نــــــَ وبٚ اإلاىــــــت   ألا  ـــــــ     ،  ٭ٝــــــ  لاوهــــــ  تج ــــــل نت اِــــــم التٳــــــ  َ   ــــــ 

او٪ ٠هم وو٭ . بـ  اإلا ا اا ال ٬هي  ت٩ُ  أٰ  مه اغصّ ٵ ٠ل  ٜت

٬ٙــــاٟ الة تيــــ    ــــ  حيـــن ت١ــــاَ اإلاتته١ـــاا اليــــ م مـــه حاجــــ  ناوـــ    ــــ  وٙ   

تىـــاهو هاوـــم  تالت١لـــيو ٨٭ـــل أِـــب  الـــت١لو هـــ  اإلاّـــل  ألاواســـ ي للت٭ـــلم حيـــن

 ت  ــ  ٠انــ  اإلا٭ا دــاا تاإلاها وــاا مــه  حــلاث ي٭لــ  ي ٠يــ  مــه لت  اإلاإوىــاا الة

ان  وــــــل  ا تاوــــــ نها  تـــــــ  تنإوىــــــاا الت١لــــــيو ال١ــــــا ه نــــــَ  ــــــ ٵ الةٰ  ــــــز ٠لــــــ  

توـــ هيل و إلا اٰبـــ  ٱـــم نـــا هـــ  جل ـــل  الٲ٩ـــاىاا الثٍـــ    مـــه نتـــاٵ التٲٌ ل جيـــا

 الٲ٩اىج ال١لهي  تال١هلي . تها  ٕهَ وح٭يٮ
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هٲـــ ا  ٭ـــ٪ التٳـــ  َ مـــه ن اج ـــ  ال١ّـــ  ال ٬مـــي تّـــ  ج وت١ـــم نـــَ جهيـــ٢ 

تاإلاىــــــــــإتل ى ٠ــــــــــَ التٳــــــــــ  َ مــــــــــه نفتلــــــــــ٪ نىــــــــــت  اوم تأي ا٠ــــــــــم التفّّــــــــــاا 

انتم دــــــــ  لت  ـــــــا مـــــــه نٌٙل٭ـــــــاا التٳـــــــ  َ تأهلا٨ـــــــم ت  نٕـــــــٙ تى ل٠ـــــــالج الٌٝـــــــ 

تتوـــاولم ٘ت ٬ـــم تنحت  اوـــم لي اٰـــا ٠ّـــ  الت١لـــيو ال ٬مـــي تالـــتهٲَ نـــَ  ٨ـــ٢ 

 و اجم ٬ٙاٟ الة تي  تالت١ليو. تـ التحل اا ال
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 في اإلاجخمع الجصاتسي  ُـس مىاكع الخىاؿل الاجخماعي ومظاهس الخغ

 * Mahammed Yahiaouiًدُاوي مدمد 

 ملدمت:

 ت   ــــــــ  جتـــــــــيج ييـــــــــ  اا ٰنيـــــــــ  ن ىــــــــا ٠  تت٥ يٍــــــــ ل ال١ــــــــالو اليــــــــ م وٙــــــــ  اا

وٲٌ ل جيــا الاوّـــاٵ تالا٠ م.٨٭ــل وـــهح  تٝ ـــ   ن ا٬ــ٢ الت اِـــم الاجتهـــا ه 

  وٳـــــ  َ ٠ ٬ـــــاا ا٨ة أــــي  تـــــ ى أ٨ـــــ ال اإلاتتهـــــ٢ نـــــَ  ـــــ ٵ يــــــي   نٳاتــــــيو تـــــ ال

الل لٌــــــ  تالت٩ا٠ـــــــم الا٨ة اضـــــــ ي ٠ــــــَ ٘  ـــــــٮ ال نـــــــ م تال١ نــــــاا اإلا جـــــــ لج مـــــــه 

مــه اغصىــا  ال٩ٕــاى الا٨ة اضــ ي ننــم الا رــا  تالت١ليــٮ تنٍــاٰ   اإلاٍٍــ  اا 

 .ُ أت مه ٩ِحاا الت اِم الاجتها هاغبا

ٰهــــا أِـــــب  ألا٨ـــــ ال يىـــــتفلن ى ن ا٬ــــ٢ الت اِـــــم الاجتهـــــا ه إلا١ ٨ـــــ  نـــــاه  

 جل ـل مــه نفتلـ٪ ال٭ٕــا ا الاجتها٠يـ  تالىياوــي  تالا٬تّـال  ، أ ٕــا أِــب 

ل ا لت  مـه اغصيـاج الاجتها٠يـ  تجـنى و تتـنأ نـَ ال ا٬ـ٢ الاجتهـا ه ١٨لـ  وـثيم 

نفتل٪ اغره١ياا ل ا ٩ِحاا مه ال٩ـاي تـ ٯ لٍٍـ  ًٍـا٘ا  ا  ل أىاإلاناٵ يت

   بٍٳم   ن  لتّم ل ره    ال ك يىـتفلم توـاوم الاوّـاٵ يـ  تأ٠هال ا اغب

نــَ  ــ ٵ الٍٍــ  تالت٩ا٠ــم نــ٢ اإلاحتــ   الــ ك وٍٍــ   تدالتــا ه وّــم ا ــ  لأل٨ــ ال 

يل   ، ٰـــــ لٴ ٠لـــــ  الّـــــ١يــــــ  ٤ب يثت٭ل و اإلاىـــــا٠لاا ل ره١يـــــاا اغب ــــــ  الـــــ  َ 

نـَ  ـ ٵ ٠ـٓ   يهٚ ال ىـ  ٮ ا ـ  ِـ٩حاا ال٩ـاي تـ ٯ يـ  التتا ك حين ت٥

ـــا٨  ا ـــ  أيـــم أِـــب  هٌـــاٯ و٩ا٠ـــم ا٨ة اضـــ ي  الىـــل٢ تاإلاٌت جـــاا للهىت لٴ،تأل

نـــَ  ـــ ٵ ن١ ٨ـــ  أوـــ١ا  الىـــل١ه٢ ألا٨ـــ ال الـــ  َ  ٭ نـــ ى تالت١لي٭ـــاا أوـــ٩م 

   اإلاٌتـــــــــ ج أتالىـــــــــل٢ اإلاٍٍـــــــــ  ج حـــــــــ ٵ اغرـــــــــ لج تالٌ ٠يـــــــــ  تننا ـــــــــا ت٠يـــــــــ   هـــــــــ

                                                 
  2: ٘الا لٰت  ا  وفّْ ٠لو ؤلاجتهاٟ، جان١  وٙي٪ Mahammed Yahiaouiًدُاوي مدمد  *
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ا ٠لـــــــ  ٘بي١ـــــــ   ــــــــ  يتـــــــل أى ن ا٬ـــــــ٢ الت اِـــــــم الاجتهـــــــا ه أ اإلاٌت جاا،تدالتــــــا ه

ال١ ٬ـــاا الاجتها٠يـــ  ا ـــ  ٠ ٬ـــاا ا٨ة أـــي  ت١تهـــل ٠لـــ  الاوّـــاٵ الا٨ة اضـــ ي 

نـــــَ  ــــــ ٵ تٍـــــٲيم نتته١ــــــاا ا٨ة أــــــي  وت٩ا٠ـــــم ٨يهــــــا تي  ـــــا حــــــ ٵ ال٭ٕــــــا ا 

 :وـ آلا تالاهتهاناا اإلاٍةٰ   مه نفتل٪ اإلاتاوا، ت٠ليم أ٘   ألاوفل 

مــــه ٜــــم اوــــتفلام ن ا٬ــــ٢ الت اِــــم الاجتهــــا ه لــــل   يـــــ  نــــاقه نٝــــاه  الت٥ -

 اإلاتته٢ اغرناو ك؟

ن ا٬ـــــ٢ الت اِـــــم الاجتهـــــا ه ٠لـــــ  ال١ ٬ـــــاا الاجتها٠يـــــ  مـــــه  يــــــ  نـــــاه  و   -

 اغرناو ؟

 وؼؤة مىاكع الخىاؿل الاجخماعي:

   ،اى ن ا٬ــــ٢ الت اِــــم الاجتهــــا ه نت١ــــللج، تلٳــــم ن ٬ــــ٢ أ٨ــــ ال تجها٠ــــاا

اا نــــَ ال٭ـــــ ى اإلااضــــ ي، قــــه البلا ـــــ  اغص٭ي٭يــــ  لٝ ـــــ   ٌــــــيأتاوــــم ال ى١ي بـــــ  تت١ت

تىـــمف ٌـــبٳاا الت اِـــم الاجتهـــا ه ٠لـــ  الاية يـــ ،  تــــ اإلا ا٬ـــ٢ الاجتها٠يـــ ، أت ال

حــ ى ِــهو غ  ايــلك ٱــ ي الم   ن ١٬ــا اجتها٠يــا للت اِــم نــ٢ أِــل٬اوم تمن وــم 

،  Classmates.com ، تأ٘لـــــٮ ٠ليـــــم اوـــــوغ 1995مـــــه الل اوـــــ  مـــــه تلا ـــــ  ٠ـــــام غ

 ا٨ة اض ي ت ى واو  الٌاه. يـ تل  ا اغصلث سرم أتٵ ن ٢٬ و اِم الٲة ت

   ـــــــــــــو تـــــــــــــلأا ن ا٬ـــــــــــــ٢ الت اِـــــــــــــم الاجتهـــــــــــــا ه تاوي ٍـــــــــــــا ، ٨ٝ ـــــــــــــ  ن ٬ـــــــــــــ٢ 

Degrees.comSix  ـــــــ٢ نل٩ـــــــاا  بّـــــــي  ت اِـــــــ  ٠1997ـــــــام م، نـــــــَ أجـــــــم ٔت

اوم إلاىـــتفلن  اإلا ٬ـــ٢ نـــ٢ الت١ليـــٮ ٠لـــ  ألا بـــا  اإلا جـــ لج تـــاإلا ٢٬، توبـــالٵ ال وـــ

م ن ٬ـــــ٢ "  2003الٌّـــــي  تـــــ ى اإلاىـــــتفلن ى توبـــــ٢ هـــــ ا اإلا ٬ـــــ٢ مـــــه الٝ ـــــ   ٠ـــــام 

MySpace.com "  ـــــــــــــــو ٜ ـــــــــــــــ  " FaceBook.com" ، ته اإلا ٬ـــــــــــــــ٢ الـــــــــــــــ ك يىـــــــــــــــ م

ـــ  لألِـــل٬اى  للهىـــتفلن ى وبـــالٵ ألا بـــا  تاإلا١ل نـــاا ٨يهـــا تيـــ  و ت واحـــ  ال٩ِ 



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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ـــــ ٵ ا ـــــ  نل٩ـــــا  و اغباِـــــ  تأِـــــب  اإلا ٬ـــــ٢ ألا  مـــــه يٙـــــا٫  ٨٭ـــــٚ  ــــــ  و إ  يــــــ  للِ 

٠لــــ  تا٬ـــ٢ حيـــاج اإلات١ــــانل ى الاجتها٠يـــ  الىياوــــي    ــــ  اإلاتتهـــ٢ الا٨ة اضـــ ي، تــــم أ

 ، ب١ـــــل  لـــــٴ و الـــــ  ن ا٬ـــــ٢ الت اِـــــم الاجتهـــــا ه تتٍــــــب١  ٌــــــيتالن٭ا٨يـــــ  تالل 

 1ألتا  ا.

 خـاتف الؼبياث الاجخماعُت:

 " :اإلاؼــــــــازهت participation:"  توــــــــاوم اإلا ا٬ــــــــ٢ الاجتها٠يــــــــ  تلــــــــر٢

اإلاىـــاههاا ت لتل ال١٩ـــم نــــَ ألا ـــباُ اإلا تهــــ ى، حيـــن أا ــــا وٙهـــي اغبــــٚ 

ن١ٝــو توــاوم  ":Opennessالاهفخــاح:"ال٩اِــم تــ ى توــاوم الا٠ــ م تاغره ــ  .

ن ا٬ـــــ٢ الت اِـــــم الاجتهـــــا ه و٭ـــــلم  لناوه٩ت حـــــ  لـــــ لتل ال١٩ـــــم  بــــــ  الا٠ـــــ م ٠

 ٠ـــم الّـــ٩حاا، حيـــن اا ـــا تلـــر٢ التّـــ   أت الاًٍـــاى تالت١ـــل م ، تاإلاٍـــاٰ  

ـــ ٵ  تالت١لي٭ـــاا توبـــالٵ اإلا١ل نـــاا، تـــم يـــال ا نـــا و جـــل أ ـــ  حـــ اجن أنـــام الِ 

 2تالاوت٩الج نَ اإلاحت   

 الت٩ا٠ــــم نــــ٢ ال١هليــــ  الاوّــــالي  مــــه ال ٬ــــ  يـــــيتقــــه  نٳا ت:ىـــــُالالجصام  

 3اإلاٌاوا لل٩ ل ٠اج  أم آج ، و اى ٱاى نىت٭ب  أت ن و .

  :تقــــــــــه ال٭ــــــــــل ج ٠لــــــــــ  وبــــــــــالٵ ألالتا  تــــــــــ ى ن وــــــــــم ال وــــــــــال  الخفاعلُــــــــــت

 الاوّالي  تنىت٭بل ا     تح ٵ 

                                                 
 ِـــ٩اى لا  ،1ٗ ،يــــ الاًىا تالىـــل ٯ الاجتهـــا ه الت اِـــم ن ا٬ـــ٢ الٍـــا٠ ، اهـــيو تــــ ا تـــَ الـــ حهَ ٠بـــل -1

 .19-18 ُ ُ ،2015 ٠هاى، تالت مي٢، للٍٍ 

 الاجتها٠يــــــ   ٌـــــــيالت٭ تأب١الهــــــا الاجتهــــــا ه الت اِــــــم ن ا٬ــــــ٢ ناهيــــــ  اإلا٭ــــــلالك،   وــــــ٪ ٤ىــــــلَ  الــــــل -2

َ مـــــــــه الىياوـــــــــي   ٌــــــــــيالل  الا٬تّـــــــــال    تالت ميـــــــــ٢، للٍٍـــــــــ  ال٩ٌـــــــــا ي لا  ،1ٗ تال١ـــــــــالو، ال١ بـــــــــ  الـــــــــ٘ 

 .26 ُ ،٠2013هاى،
 البافـــــــ  ت ّـــــــاوْ الاجتهــــــا ه الت اِـــــــم ن ا٬ـــــــ٢ ال١بيــــــلك، حهـــــــ ل ٨ـــــــا ه ،يـــــــ اإلاٍ لا وـــــــلهاى وــــــ١ل -3

 .77 ُ ،2020 تالت مي٠،٢هاى، للٍٍ  انتل لا  ،1ٗ الاجتها٠ي ،



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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   نـــَ  ت١انـــم نـــ٢ توـــاوم الاوّـــاٵ اغصل نـــ  نـــَ نتـــ ل نتل٭ـــ  وـــلبي   ــــ

 1تيىت٭بم اإلا١ل ناا مه ال ٬   اوم. وم ـ  نٍا ٯ نت٩ا٠م 

  :ٌــــــــة اٯ يـــــــــيمــــــــه ٜــــــــم نتااكخـــــــــادًت فــــــــي الجهــــــــد والىكــــــــذ واإلاــــــــا   الٌا

ـــز ٠لـــ  الٍـــبٲ  للت اِـــم الاجتهـــا ه،  تال ثـــريم، ٨الٳـــم يىـــتٙي٢ انـــت ٯ ح  

 2تلاي  لٴ حٲ ا ٠ل  أ صا  ألان اٵ، أت حٲ ا ٠ل  جها٠  لتى جها٠ .

 الاجخماعي: ُـس الخغ

 الاجخماعي: ُـس . دوافع الخغ1.3

 :ُـساللاجت الى الخغ .أ 

 قـــــه أم الا ةــــ اٟ تن١ىـــــف هــــ ا ٠لـــــ  تجــــم ال١هـــــ م أى  يـــــ  ٨اغصاجــــ  ا ـــــ  الت٥

٢ ٬ب ٵ،   اإلاتته٢  ٳ ى مه ٔت

 نــــ   ٭تضـــ ي وح٭يـــٮ أهـــلا٧ اٰ يــــ  ٠ٌـــلنا  ٳـــ ى ٠لـــ  ت ـــه تـــ ى الت٥ يــــ  الت٥ 

 ا أت  ت١م ه   ألاهلا٧ نحا٨ٝ  ٠ل  أ٠ل  ٬ل  نَ ٨ا٠ليت ا.يـ  و  

 اا ا ا ح٭٭ـــ  ل جـــ  ٠اليـــ يــــ  نـــَ اإلاهٲـــَ ٬بـــ ٵ الت٥ ب. ػـــسون الاػـــباع:

ـــــباٟ أٰ ح٭٭ت ـــــا ال١ٌاِـــــ  الن٭ا٨يـــــ  ال٭ل هـــــ  تهـــــ ا  تــــــ نـــــَ ولـــــٴ ال نــــــ نـــــَ الٌا

 و ٧  ت١م نَ و ٠  اي ٍا  ال١ٌاِ  اغرل لج تو٭بل ا.

٠ــَ ٘  ــٮ ا بــاا ال٩اوــلج  يـــ  نــَ الىــ  ل  أ ٕــا الت٥ ج. اإلاىفعــت الىاةــلت:

 3ا ا ناٱاى ٨يم ن١٩ٌ  ت١ ل ٠ليم. يـ  اإلاةزا لج أك أى اإلاتته٢  ٭بم الت٥

                                                 
 اغرــــانعه، الٲتــــا  لا  ،1ٗ الٍــــبا ، تا٤ةــــ ا  اغصل نــــ  تالاوّــــاٵ الا٠ــــ م وٲٌ ل جيــــا نٌّــــ ،  الــــل -1

 .28 ُ ،2016 الانا اا،

 .67ُ واتٮ، ن ج٢ اهيو،تـ  ا تَ ال حهَ ٠بل -2

 ُ ،2020 ،4ال١ـــلل تاإلاتتهــ٢، الاًىــاى ٠لـــ م نتلــ  الاجتهــا ه، هايـــ  ت٥ ت٠ انـــم ألاوــ ج وــامك، نحهــل -3

179. 
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ت  لت٩ـــــــــا٠ ا وـــــــــتو ٔـــــــــهَ ال ا٬ـــــــــ٢ تــــــــــيأك أى  ٳـــــــــ ى ي: اإلاــــــــــدز الـــــــــداخلي

٨ت١هـــم ٠لـــ  تلـــ  ج يـــٟ  نـــَ الـــ  ه الـــلا ه تـــم ، الاجتهــا ه أت الٍىـــٮ الاجتهـــا ه

ــ لٴ ،   بـــ  ، ننــم ال٭ــ ا اا ؤلالا  ــ  تالــت١لو تاإلاٍــ ت٠اا الٲيـــ تال٭اتــم للت٥ ٰت

 اغ .، ؤلِا  ب١ٖ اغص ٱاا اللا٠ي  للتتل ل أت 

ت  اي٩تـــــا  اإلاتتهـــــ٢ تــــــينـــــَ  ـــــا ج الٍىـــــٮ، ي وــــــ الـــــ ك   : اإلاــــــدز الخـــــازني

الاا تـيــــــ    نــــَ اإلاتته١ـــــاا ألا ــــ  ، تنـــــايت  ٠ــــَ  لـــــٴ نــــَ الاويــــــ  تاوّــــالم ب٥

 1تالا٠ م تالايب١ا اا، أت ول  ا للهٌٝهاا اللتلي ، اغ .

 الاجخماعي: ُـس أهمان الخغ

نــَ  ــ ٵ وبــالٵ آلا اى تو٭بــم آلا ــ ، تو ٠يــ  ألا٨ــ ال  الظــلىوي: ُـــس الخغُ –أ 

 تح٭ ٬ ه تاجبا  و.

أك وـــلاتٵ الىـــلٙ  اإلاحليـــ  تاٌـــ اٯ ٨فـــاا اإلاتتهـــ٢  البىـــاثي: ُــــس الخغُ –ب 

 ٨ه ا، تالالةزام تال٭ ا٠ل تالىل ٯ اإلاٌُّ  ٠ٳله ها.

تو١٩يــم لت  اإلاتتهــ٢  يـــ نــَ  ــ ٵ ال١هــم الت١ات  فــي العالكــاث: ُـــس الخغ –ج 

 ، تألاحنا  الىياوي .يـ اإلال

٠لــ  أوــاه اغرــٍي  ت ٭ّــل تــم الت٥لــا ٠لــ  التهي ــز الثلــافي: ُـــس الخغُ –د 

الن٭ــــــامه ٠لــــــ  وح٭يــــــٮ تٌــــــاى  يـــــــ  أت الٙاو٩ــــــ  أت الــــــل َ أت اإلاٳــــــاى، تيىــــــا٠ل الت٥ي

 .2الى م ت ى أ٨ ال اإلاتته٢

                                                 
 التٌهيــــ  ٠هليــــ  مــــه اغصٕــــا ك  اإلا١ٙــــ  الىياســــ ي: يــــ الت٥ ا ــــ  الاجتهــــا ه يـــــ الت٥ نــــَ حــــاج، ٠ــــان  نيلـــ ل -1

 .211ُ ،2017 ،18ال١لل  ،يـيتالاًىا الاجتها٠ي  للل اواا الاٱال هي  الٍانل ،

ـــال نىــــ   ٠لـــ  ا  اتا١ًٳاوــــ الاجتهـــا ه يـــــ الت٥ ٬ٕـــا ا حىــــ ى، تيـــ ن  ٠ــــان ، أنيٌـــ  -2  ل اوــــ   اٌــــلك ٌ 

 .2020 ،57 ال١لل الٌ ٠ي ، الة تي  تح ث نتل  وحليلي ،
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 العالكاث الاجخماعُت:

 دوافع بىاء العالكاث الاجخماعُت: 

حيـــــن أى ال١ ٬ـــــاا الاجتها٠يـــــ  تٍـــــب٢ نته ٠ـــــ  نــــــَ  الـــــدوافع الىفظـــــُت:

لــل  ال٩ــ ل ننــم غاغصاجــ  لألنــَ، ل صــا، الايتهــاى ،  اغصاجــاا ال٩ٌىــي  ال انــ 

 .يـ تدلتا ا وي١ٍ  ال٩ ل تال اح  تألال٩  تالاوتئٌاه مه  صب  ال٥

اى تجــــــ ل ٠ ٬ــــــاا اجتها٠يــــــ ، وــــــ وبٚ تــــــ ى ألا٨ــــــ ال  الاهخمامــــــاث العامــــــت:

 تـــ ي ٠ــا نــَ الاهتهانــاا تألاهــلا٧ ال١انــ  تاإلاٍــةٰ   ال تاغرها٠ــاا نهــا  ٩ــ م 

مــــــه ح٭ي٭ــــــ  ألانــــــ  و  الاعخمــــــاد اإلاخبــــــادٌ: ت١ــــــاتى اغرهيــــــ٢ نــــــَ أجــــــم وح٭ي٭ ــــــا.

 ه١تهلج ٠ل وـيتىتٙي٢ اغرها٠اا الاجتها٠ي  وح٭يٮ الاٰت٩اى ال ا

  تــــــم وتـــــل نــــــَ الا٠تهـــــال اإلاتبـــــالٵ تي  ــــــا تدـــــ ى اغرها٠ــــــاا وــــــيا  ا ال ايــــــيانٳا

حـــلاث ال١ ٬ـــاا الاجتها٠يـــ  تـــ ى هـــ   اغرها٠اا،تاوـــت٭ ا  اإلاتتهـــ٢ ألا ـــ   و 

 .1توٙ   

ـــــــ لٴ  ت:ىـــــــُاإلاعخلــــــداث لدً ٨الــــــل َ  ٙلـــــــا ألا٨ــــــ ال تالت١ــــــاتى تالتــــــ ل٪، ٰت

تلـــــــري٢ ال١هليــــــــاا الاجتها٠يـــــــ  ؤلا تاتيــــــــ  ٱـــــــالت ا٨ٮ، تالاًثــــــــرام تالتٌاوــــــــٮ 

تالت٭ــــ   توت١ــــاتي ا ٠لــــ   بـــــ  تاإلاــــإام ج تالا٨تفــــا  ل٭ لــــم ت١ــــا   "تت١ــــاتي ا ٠لــــ  ال

 الا و تال١لتاى".

اى ال١ ٬ـــاا الاجتها٠يـــ  مــه ال٥الـــا وحتـــاج ا ــ  هـــ ا ال١ٌّـــ  ت لـــٴ  اللــىة:

تا٠تبــــــا   ١ٰهليــــــ  اجتها٠يــــــ  ٔــــــاتٙ  أل١٨ــــــاٵ ألا٨ــــــ ال تاغرها٠ــــــاا نــــــَ أجــــــم 

 .1ويالج ٠ ٬اا و   

                                                 
 اغران١ــــ ، ٘لبــــ  لــــل  الاجتها٠يــــ  ال١ ٬ــــاا تدٌــــاى الاجتهــــا ه الت اِــــم ن ا٬ــــ٢ أوــــهاى، نحهــــ ل نحهــــل -1

 ،- 02 البليـــــــــلج -٠لـــــــــه   ييــــــــــال   جان١ـــــــــ  الاجتها٠يـــــــــ ، ال١لـــــــــ م ٬ىـــــــــو لٰتـــــــــ  ا ، ٌـــــــــ الج مٌــــــــــيل أ٘ تحـــــــــ 

2020/2021، ُ 99. 
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 مظخىٍاث العالكاث الاجخماعُت:

: فت ــــا اإلاال ــــ ، نىــــت   ال الــــل َ تيٍــــهم جها٠ــــ  ألاوــــ ج، تا اإلاظــــخىي ألاٌو

ه حــــاا ، ال١لمــــي، ت ــــه ال الــــل َ الّــــخه تال٥ــــ ا  ، ٘بي١ــــ  البٌــــاى ألاوــــ ك  ٘ت

ــــل٬اى، تنــــا و بىـــف اغرها٠ــــ  نــــَ و ج ــــاا  توٙل١ـــاا ألاتــــ  َ،  ــــو نـــا ا ٠ــــَ ألِا

ي ؟  ت٬يو تأيهاٗ ولٰ 

ت٬ـــل يٍـــهم يٝـــام الت١لـــيو، تاإلاإوىـــ  اإلال وـــي  تهـــا مـــه  اإلاظـــخىي الثـــاهىي:

ؤلالا ج، ت٠ ٬ـــ  الٙالــا تـــاإلا١لو، ت٠ ٬تـــم تــالٙ  ، ت٬ـــل و ٌـــاتٵ  لــٴ ٘بي١ـــ  

اإلاـــــٌه  تأيـــــ اٟ الٍٍـــــا٘اا اإلال وـــــي ، أك وٌـــــاتٵ اإلاإوىـــــ  الت١ليهيـــــ  ٰتٌٝـــــيو 

  ومي تها  حت  م نَ ٨فاا تنا تي  ا نَ ٠ ٬اا.

ت ٭ـــــــ م ٠لـــــــ  أوـــــــاه جها٠ـــــــاا الايتهـــــــاى، ت اِـــــــ  نـــــــا  اإلاظـــــــخىي اإلاسج ـــــــي:

، ب١ٕـــــ ا حـــــا٨ن تالـــــب١ٖ آلا ـــــ  ننـــــبٚ.  ى يىـــــ لها نـــــَ ن١ـــــاى ت٬يه و ج ـــــاا

ألاوـــــاه مـــــه تٍـــــٲيم  بّــــــي   اإلاىـــــت  اا الـــــن ث لل١ ٬ـــــاا الاجتها٠يـــــ  قــــــه

 2ال٩ ل بٍٳم نة اتٚ، تحين و  هٲَ ٨ّم أك نىت   ٠َ آ  .

الاجخمــــــــاعي فــــــــي اإلاجخمــــــــع  ُـــــــــس مىاكــــــــع الخىاؿــــــــل الاجخمــــــــاعي ومظــــــــاهس الخغ 

 الجصاتسي:

٬ـل ، ال ك أحل تم ن ا٢٬ الت اِم الاجتها ه للهتتهـ٢ اغرناوـ ك  يـ  اى الت٥

وتىـــل مـــه نٝـــاه  ٠ـــلج،الب١ٖ ن  ـــا ٱـــاى لّـــاغح اإلاتتهـــ٢ تالـــب١ٖ الا ـــ  ٱـــاى 

                                                                                                                   
  ،يــيتالاًىا الاجتها٠يـ  ال١لـ م نتلـ  و وـي ل عه، نٌٝـ    نـَ الاجتها٠يـ  ٨ٲ ج،ال١ ٬ـ  ال١ن ن ٠بل -1

 .504ال٩ّحاا ،13 ال١لل

 ٌـــ الج مٌــــيل أ٘ تحـــ  الاجتها٠يـــ ، ال١ ٬ـــاا نتـــاٵ مـــه الاجتها٠يـــ  الٍـــبٳاا لت    نٕـــاى، اغبانىـــ  -2

ٙيٌ  ل ٌــــيت د ِــاغح جان١ـــ  - ال ـــصا٨ ، ٬ىــو وّـــاٵ،تالا ؤلا٠ـــ م ٠لــ م مـــه ٠لـــ م    ا لٰتــ   ،03 – ٬ىــٌـ

2017/2018ُ ُ134-135. 
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وتتلـــــ  لٌـــــا نٝـــــاه  التٕـــــانَ ، ٔـــــل ، ١٨ٌـــــل اغصـــــل ن ٠ـــــَ اإلاٝـــــاه  ؤلا تاتيـــــ 

 تــــــ اغصـــــاوا ال  ــــــ  ِـــــا ا تىـــــ ل هـــــ   اإلا ا٬ـــــ٢ نـــــَ  ـــــ ٵ وّ   تــــــ تالتٳا٨ـــــم ال

ٍــــــ ها تنٍــــــاٰ   الّــــــ  ج أت ال٩يــــــل  مه اإلاته ٠ــــــاا وحتــــــاج ، ا ــــــ  اإلاىــــــا٠لج ًت

ج ل٩اوــــــلج اغصالــــــ ، تهــــــ  نـــــا ٠ــــــنم ا٠تهــــــال ألا٨ــــــ ال يــــــ  ٠اا ٰببـــــــ  جهـــــ٢ نبــــــال٦ توت 

تاغرها٠ــاا ٠لــ  ب١ٕــ و الــب١ٖ تنىـــا٠ل  و لب١ٕــ و الــب١ٖ، ٰهــا أواحـــ  

ـــــ  لتٳـــــ  َ ِـــــلا٬اا تالت١ـــــا ٧ ٠ ها، تهـــــ  نـــــا إلك ا ـــــ  بــــــ  هـــــ   اإلا ا٬ـــــ٢ ال٩ِ 

لج  دــــٚ ٠ ٬ــــاا منالــــ  أت ٬ اتــــ  ٬ل هــــ  ٱايــــ  ٜــــ ت٧ الــــننَ ٬ــــل ٨ ٬ت ــــا،  ٠ــــا

 تأحيايا وتٙ   ه   ال١ ٬اا لتٳ  َ أو ج ٠َ ٘  ٮ النتاج.

ت حيلٌا اغصل ن ٠َ وٳ ى ال١ ٬ـاا ٠ـَ ٘  ـٮ ن ا٬ـ٢ الت اِـم الاجتهـا ه 

للٌٝ  ا   جايب ا الىلبي ال ك ٬ل  تهٝ   نَ  ـ ٵ الٲـ   تالتٕـليم تون يـ٪ 

ٮ، نهـــــا   ٬ـــــ٢ أحـــــل الٙـــــ ٨ ى  ـــــصي  ل  ـــــ ، ٰهـــــا أيٌـــــا ي حـــــٞ ونا ـــــلا اغص٭ـــــاو

ا مـــــه ًىـــــب  الٙـــــ ٫ مـــــه اإلاتتهـــــ٢، ت٠لـــــ  الـــــ ٤و نـــــَ ت١ـــــلل ٠ انـــــم هـــــ   يــــــ   ٙ

الٝــــاه ج، الا أى ن ا٬ــــ٢ الت اِــــم الاجتهــــا ه ِــــا ا تٍــــٳم ٠ــــان  حاوــــها مـــــه 

اغب ٨ــــاا ألاوــــ    اإلاإل ــــ  وي٩ّــــاٵ النتج ى. ٔــــا٨  ا ــــ   لــــٴ، ٨٭ــــل  وــــه  

الت اِــم الاجتهـــا ه ن نــ  ال١نلــ  الاجتها٠يـــ  نتتىــلج مــه  ل٭ـــاأل٨ ال  ن ا٬ــ٢

بىـــــــــيٚ مـــــــــه  تحىـــــــــا  لل١ـــــــــالو الا٨ة اضـــــــــ ي اغبـــــــــاُ ل ـــــــــو، تا٥ً ٬ ـــــــــو لا لـــــــــم

أى هــ ا اغصىــا  ِــا  تالٍىــب  لــم  يـــ  ال٩اىــب ٯ أت التــ  ة  أت الاًىــت٥ ام، تاإلان

 1نَ تا١٬م الاجتها ه، نـ  ٠اإلاا  حت  م أٰ

  

                                                 
 نتلـــــ  اغرناوـــــ ك، اإلاتتهـــــ٢ مـــــه الاجتهـــــا ه يــــــ الت٥ تنٝـــــاه  الاجتهـــــا ه الت اِـــــم ن ا٬ـــــ٢ أوـــــهاى،  الـــــل -1

 .163 ُ ،2018 ،5 ال١لل ، ـ التٌ  
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 خاجمت:

ــ  أيهــاٗ يـــ  مــه ألا    هٲــَ ال٭ــ ٵ تــ ى وٲٌ ل جيــاا الاوّــاٵ اغرل ــلج ٨ٔ 

ياا و اِلي  جل لج ٠ل  ٘بي١  ال١ ٬اا الاجتها٠يـ  الىـاولج لا ـم ت  لىلٰ 

ا نـــَ يهـــٚ ال١ ٬ـــاا الاجتها٠يـــ  الت٭ليل ـــ  ا ـــ  يــــ  اإلاتتهـــ٢ اغرناوـــ ك ٨٭ـــل ٤

٠ ٬ــــــاا ا٨ة أــــــي  تــــــلو ٠ــــــَ الن ــــــا اا مــــــه اإلاٌاوــــــباا تألا٠يــــــال لــــــل  ألاوــــــ ج 

غرناو   ،ٰـــ لٴ ٜ ـــ   نتته١ـــاا ا٨ة أـــي  مـــه نٌّـــاا الت اِـــم الاجتهـــا ه ا

تتٍـــــــــــٲيم ٠ ٬ـــــــــــاا ا٨ة أـــــــــــي  وت٩ا٠ـــــــــــم ٨يهـــــــــــا تي  ـــــــــــا مـــــــــــه نفتلـــــــــــ٪ ال٭ٕـــــــــــا ا 

ج٢ ا ـــ  أى ن ا٬ـــ٢ الت اِـــم  ــــ  تالاهتهانـــاا اإلاٍـــةٰ   مـــه جهيـــ٢ اإلاتاوا،تهـــ ا 

ـــــــــ  ي٩ىـــــــــ ا ٠لـــــــــ  ال ا٬ـــــــــ٢ الاجتهـــــــــا ه نـــــــــَ  ـــــــــ ٵ اغبـــــــــلناا  الاجتهـــــــــا ه ٨ٔ 

 و٭لن ا للهثبلن ى. تـ ي  تالت اِلي  الالاوّال

  



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

112 

 كاتمت اإلاساجع واإلاـادز:

الاجتهــــــا ه تا١ًٳاوــــــا  ا ٠لــــــ   يـــــــ  . أنيٌــــــ  ٠ــــــان ، تيــــــ ن  حىــــــ ى، ٬ٕــــــا ا الت1٥

ــــال  اٌــــلك ل اوــــ  وحليليــــ ، نتلــــ  تحــــ ث الة تيــــ  الٌ ٠يــــ ، ال١ــــلل  نىــــ   ٌ 

57، 2020. 

ال١ ٬ـــــــــــــاا .اغبانىـــــــــــــ   نٕـــــــــــــاى، لت  الٍـــــــــــــبٳاا الاجتها٠يـــــــــــــ  مـــــــــــــه نتـــــــــــــاٵ 2

م ٌــ الج لٰتــ  ا  ٠لــ م مــه ٠لــ م ؤلا٠ــ م تالاوّــاٵ، ٌـــيالاجتها٠يــ ، أ٘ تحــ  ل

 .2018-2017، 03 ل  ٬ىٌٙيٌ ٌـي٬ىو ال صا٨ ، جان١  ِاغح ت د

الـــــا حهـــــنج، ٤ـــــالو ٠بـــــل ال هـــــا ، لت  ٌـــــبٳاا الت اِـــــم الاجتهـــــا ه مـــــه 3 .ت٘ 

لل اوــاا تٍــٲيم الن٭ا٨ــ  الىياوــي  لــل  الٍــبا  اغرناوــ ك، نتلــ  ال وــال  ل

 .2021، 2الا٠ ني ، ال١لل

ها مـه الىــل ٯ  ــ  أت  .جـا     نـنك، ال٭ـيو اإلاتٝهٌـ  مــه ِـ٩حاا ال٩ايىـب ٯ4

  يـــيٱليــ  ال١لــ م الاًىا، ؤلاجتهـا ه للٍــبا  اغرــانعه اغرناوــ ك  وــال  لٰتــ  ا 

 .2018تال١ل م ااغرتها٠ي ، تاوٌ ،

الاجتهــــــا ه مــــــه  يـــــــ  .  الــــــل أوــــــهاى، ن ا٬ــــــ٢ الت اِــــــم الاجتهــــــا ه تنٝــــــاه  الت5٥

 .2018، 5، ال١لل  ـ اإلاتته٢ اغرناو ك، نتل  التٌ  

.  الــل ٤ىــاى   وــ٪ اإلا٭ــلالك، ناهيــ  ن ا٬ــ٢ الت اِــم الاجتهــا ه تأب١الهــا 6

َ ال١ بـ  تال١ـالو، ٌــي  الاجتها٠يـ  الا٬تّـال   الل ٌـيالت٭   الىياوـي  مـه الـ٘ 

 .٩ٌ2013ا ي للٍٍ  تالت مي٢، ٠هاى،، لا  ال1ٗ

نٌّـــــ ، وٲٌ ل جيـــــا الا٠ـــــ م تالاوّـــــاٵ اغصل نـــــ  تا٤ةـــــ ا  الٍــــــبا ،  .  الـــــل7

 .2016، لا  الٲتا  اغرانعه، الانا اا، 1ٗ

، ٨ـا ه حهـ ل ال١بيـلك، ن ا٬ـ٢ الت اِـم الاجتهـا ه يـ .و١ل ولهاى اإلاٍ لا8

 .2020انتل للٍٍ  تالت مي٠،٢هاى،  ، لا  1ت ّاوْ الباف  الاجتها٠ي ، ٗ
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و الٍـــا٠ ، ن ا٬ـــ٢ الت اِـــم الاجتهـــا ه تالىـــل ٯ اهـــي تــــ  . ٠بـــل الـــ حهَ تـــَ ا9

 .٩ِ2015اى للٍٍ  تالت مي٢، ٠هاى، ، لا  1، ٗيـ الاًىا

ها ٠لـــــــ  يــــــــ  . ٠اِـــــــو وـــــــيل ٠بـــــــل ال٩تـــــــا ، توـــــــاوم الت اِـــــــم الاجتهـــــــا ه تو  10

 .2017ي  للتل  ا تالٍٍ ، ال٭اه ج،، الٌاٌ  اإلاته ٠  ال١ د1اإلاتته٢، ٗ

ها٠يـــــ  نـــــَ نٌٝـــــ   و وـــــي ل عه، نتلـــــ  .٠بـــــل ال١ن ـــــن ٨ٲ ج،ال١ ٬ـــــ  الاجت11

 .13 ، ال١لل يـيال١ل م الاجتها٠ي  تالاًىا

. هـــالمه وـــاج الـــل َ،  اتـــ  تـــَ ٠ا ـــ ف، تا٬ـــ٢ ال١ ٬ـــاا الاجتها٠يـــ  للٌـــامح ى 12

يح اإلال ٌــــــ  تال وــــــٚ اغصٕــــــ ك الىــــــٲَ ال١هــــــ لك ايه  جــــــا، نتلــــــ  اإلاتتهــــــ٢ 

 . 2022،1تال  أ ، ال١لل

ٌٝ  ـــــــاا، ا ه: الت١  ـــــــ٪، اغبّـــــــاوْ تالالاجتهـــــــ يــــــــ  . ل٥ـــــــ ه وـــــــ يل ، الت13٥

 .2019، 1ال١لل

.نحهـــــــــل نحهـــــــــ ل أوـــــــــهاى، ن ا٬ـــــــــ٢ الت اِـــــــــم الاجتهـــــــــا ه تدٌـــــــــاى ال١ ٬ـــــــــاا 14

م ٌـ الج لٰتـ  ا ، ٬ىـو ال١لـ م ٌــيالاجتها٠ي  لل  ٘لبـ  اغران١ـ ، أ٘ تحـ  ل

 .2021-2020، 02البليلج  -  ي ٠لهيـاالاجتها٠ي ، جان١  ل  

م الاًىــــــاى ها الاجتهــــــا ه، نتلــــــ  ٠لــــــ  يـــــــ  ت٥ .نحهــــــل وــــــامك، ألاوــــــ ج ت٠ انــــــم15

 . 2020، 4 تاإلاتته٢، ال١لل

الىياســــــ ي: اإلا١ٙــــــ   يـــــــ  الاجتهــــــا ه ا ــــــ  الت٥ يـــــــ  .نيلــــــ ل ٠ــــــان  حــــــاج، نــــــَ الت16٥

اغصٕـــــــا ك مـــــــه ٠هليـــــــ  التٌهيـــــــ  الٍـــــــانل ، الاٱال هيـــــــ  للل اوـــــــاا الاجتها٠يـــــــ  

 .2017، 18ال١لل،  يـيتالاًىا

ال١ ٬ــــــــاا الاجتها٠يــــــــ  الىــــــــاولج تــــــــ ى ٘لبــــــــ  . تا م ال١يــــــــل، ٬ــــــــ  َ ال١يــــــــل، 17

 .2020، 50ال٩اىب ٯ، نتل  اإلا١يا ، ال١لل بـ  اغران١  ٠
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الاجتهـــــــــا ه  يــــــــــ  . ي١٭ـــــــــ   وـــــــــالو، هٌـــــــــل ٤ـــــــــلا ٩ ، الت ِـــــــــيم الٌٝـــــــــ ك للت٥ي18

و جر ا لا م اإلاتته٢ اغرناوـ ك، نتلـ  التهٲـ ى الاجتهـا ه،  تـ تال١ّ داا ال

 .2012، 2ال١لل

 ل تــــــ ، اوــــــتفلام ن ا٬ــــــ٢ الت اِــــــم الاجتهــــــا ه  .  حيــــــاتك ٨ا٘هــــــ ، ٨ــــــ   19

  ٠لـــــــ  ال١ ٬ـــــــاا الاجتها٠يــــــــ  "ال٩اىـــــــب ٯ تالتـــــــ  ة  يه  جـــــــا"، ال١ــــــــلل يــــــــ  تو  

2019،1. 
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 تهـُوعالكخه باإلدازة الالىترو هـياإلاىاهً الالىترو

 *Chahrazad Menacerػهسشاد مىاؿس 

  :ملدمت

وهٲــــَ اإلاــــ اَ٘ نــــَ ألاى ن١ان وــــم  تـــــ الٙــــ ٫ ال٠هلــــ  اللتلــــ  ٠لــــ    تــــال 

اا ٌــــــــيؤلالا ج نـــــــَ  ـــــــ ٵ  ل ـــــــاٵ و٭  ــــــــ  تٙ  ؤلالا  ـــــــ  بىـــــــ  ل  تيىـــــــ ، ت لـــــــٴ ت

اإلا١ل نـــــــــاا تالاوّـــــــــاوا مـــــــــه البافـــــــــ  ؤلالا  ـــــــــ ، تالت جـــــــــم يحـــــــــ   ٬هٌــــــــــ  ؤلالا ج 

ت ـــــلنا  ا، نهـــــا أحـــــلث ي٭لـــــ  ي ٠يـــــ  مـــــه نتـــــاٵ ٠هـــــم ؤلالا ج، حيـــــن ألا   ـــــ  

ىــــتفلن  مــــه ؤلالا ج الت٭ليل ــــ  نــــن  ألات ا٫ تألا٬ــــ م   ــــ  اوــــ بلاٵ ألالتاا اإلا

نــــَ  يـــــ    وته ــــز تالل٬ــــ  تالىــــ ٠ ، ألانــــ  الــــ ك حــــ ٵ جايــــا ٰبيـــــيألتاا الٲة ت

 ، تهــــــ ا نــــــا ي١ــــــ ٧ يـــــــيؤلاجــــــ اىاا ؤلالا  ــــــ    ــــــ   جــــــ اىاا وــــــتو تٙ  ٭ــــــ   لٲة ت

يـــــ٪ ؤلالا ج الالٲة تيــــــيت وــــل   ؤلالا ج الالٲة ت ال١انـــــ     مـــــه ؤلالا جيـــــي ، ٨تٜ 

ـٳم و٭ـل و اغبـلناا ؤلالا  ـ ، نهـا ج١ل ـا ٬ـال ج ٠لـ  يـ   وا ت٥ي اا مـه يهـٚ ٌت

ـــاو٪ اإلال٭ـــاج ٠لـــ  ٠او٭ ـــا ت٬ــــال ج أ ٕـــا ٠لـــ  الاوـــتتات  للهىــــتتلاا  ألاى الٜ 

ى، ألانــ  الــ ك وــاهو مــه و٭  ــا ؤلالا ج نــَ ٌـــ وفــلم  ٌــباٟ حاجــاا اإلا ا٘ تـــ ال

ـــــ ٵ  له ـــــا،  ى جهلـــــ  ٌــــــ اإلا ا٘ ح ا ؤلالا ج تــــــيو تــــــ اا اليــــــ  الت٥يى تتىـــــ يم الِ 

مـــــه ٠ ٬ـــــ  اإلاـــــ اَ٘ تـــــاللا ج ٨٭ـــــٚ تـــــم وـــــاهو مـــــه ٜ ـــــ     ــــــ    لـــــو و يــــــيالالٲة ت

 ال١ل ل نَ اإلا٩اهيو اغرل لج مه اغصياج ؤلالا   .

ــــــٳالي  التاليــــــ : نــــــا قــــــه  ب١ــــــال ل١ ٬ــــــ  تــــــ ى  ــــــٟ  ٘ حٌــــــا ؤلٌا تلل اوــــــ  اإلأ 

اغصاِــــــــل  مــــــــه البافـــــــــ    يـــــــــيالالٲة ت اإلاــــــــ اَ٘ تؤلالا ج نــــــــَ  ــــــــ ٵ نىـــــــــتتلاا

 ؤلالا   ؟ 

                                                 
ن اغرانعه البيٖ .Chahrazad Menacerاللٰت  ج  *  : اإلاٰ 
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ــــــــا  اإلا٩ــــــــاهيمي   ت لــــــــٴ ت٨ــــــــٮ الت٭ىــــــــيو التــــــــا ه: اإلاحــــــــ   ألاتٵ نفّــــــــْ ؤل٘ا

٨ل وـــــــٌا ٨يـــــــم  يــــــــ للهّــــــٙ صاا اغرل ـــــــلج مـــــــه البافـــــــ  ؤلالا  ــــــ ،أنا اإلاحـــــــ   النا

  . يـيتؤلالا ج الالٲة ت يـ ال١ ٬  ت ى اإلا اَ٘ الالٲة ت

ت ؤلاهاز اإلافاهُمي للمـوللاث الجدًدة في الب  ِئت ؤلاداٍز

 تـــ ل٭ــل ٜ ــ ا ٠ل ــل اإلاّــٙ صاا اإلاىــتحل   مــه نتــاٵ ال١لــ م ؤلالا  ــ  تال

ـــم   ـــ  او٩ـــا٫ حـــ ٵ ت١  ـــ٪ ل ـــا، تـــم  ى هٌـــاٯ ا ت ٨ـــا ح مـــه  تــــ لـــو  ـــتو التِ 

ما ٠ـــــــلج نىـــــــهياا تليـــــــلج  ل ـــــــاٵ وٲٌ ل جيـــــــا بــــــــ  ال ىـــــــهياا اإلا٭لنـــــــ  ل ـــــــا، ٨

،  يــــــيالالٲة تؤلالا ج مها: تــــــ  اإلا١ل نـــــاا تالاوّـــــاوا مـــــه اإلاتـــــاٵ ؤلالا ك تل١ـــــم أ

 . تاإلاتته٢ ال ٬مي يـ  ، اإلا اَ٘ الالٲة تيـياغبلناا الالٲة ت

ف ؤلادازة الالىترو  ت هـُحعٍس

  ا١ًــلام او٩ـــا٫ يــــيي حــٞ أ ٌــاى ٠هليـــ  البحــن ٠ـــَ ت١  ــ٪ لــ لا ج الالٲة ت

 ، ت لـــــٴ يٝـــــ ا للولتـــــم يــــــيٰلـــــه حـــــ ٵ ت١  ـــــ٪ ل٬يـــــٮ إلاّـــــٙ ح ؤلالا ج الالٲة ت

  يـــي، تدــ لٴ وٌ ٠ــ  ت١ــا  ٪ ؤلالا ج الالٲة ت1اإلا١اِــ ج مــه اإلا٭ــام ألاتٵ   ٌـــيالت٭

  ٰها  له:

  قــــه اوــــتفلام وٲٌ ل جيــــا اإلا١ل نــــاا ال ٬هيــــ  مــــه ايتــــام يـــــيؤلالا ج الالٲة ت

ى تهن ــل ٌـــ اإلا١ــان ا ؤلالا  ــ  تو٭ــل و اغبــلناا اإلا ٨٭يــ ، تالت اِــم نــ٢ اإلا ا٘

، ٰهــــــا ٠ ٨ــــــ  ٠لــــــ  أا ــــــا الٍٍــــــاٗ الــــــ ك وها وــــــم ال يفـــــــاا 2نــــــَ الل ه٭ ا٘يــــــ 

                                                 
 لٰتــ  ا  أ٘ تحـ  اإلا٭ا يــ ، الىياوـي  ألايٝهــ  مـه  يــيالالٲة ت اغصٳ نــ  تنٳايـ  لت   تــا ك، اللٙيـ٪ ٠بـل 1

 نحهـــــل جان١ــــ  الىياوــــي ، تال١لــــ م اغص٭ــــ ٫  ٱليــــ  اللتليــــ ، تال١ ٬ــــاا الىياوــــي  ال١لــــ م مــــه وفّــــْ

 .17 ُ ،2014-2013 بىٲ ج،  يٕ ،

 اغرل ـــــــلج، اغران١ــــــ  لا   ،يـــــــيالالٲة ت  وــــــاومتال ألانــــــَ ن ٨ــــــٮ  لا ج الىــــــ  ٩اى، هــــــابي الىــــــ م ٠بــــــل 2

 .50 -49 ُ.ُ ،2012 ؤلاوٲٌل   ،
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ـــــباٟ اغصاجـــــاا ال١انـــــ  تو٭ـــــل و اغبـــــلناا يــــــيؤلالا  ـــــ  تال وـــــاوم الالٲة ت   ٌل

ال١انــــ  نىــــتفلن  مــــه  لــــٴ أوــــاليا الىــــلٙ  ال١انــــ  لل٭يــــام ل ــــ ا الٍٍــــاٗ أت 

ي٩ـــــــ  ي٩ـــــــ  ايتـــــــام ألا٠هـــــــاٵ تاوـــــــتفلام الـــــــٌٝو تال وـــــــاوم 1هـــــــ   الٜ  ، تقـــــــه ٜت

، 2 يــــــــــي  تاغصٳ نــــــــ  الالٲة تيـــــــــيحيــــــــن تٍــــــــهم ألا٠هـــــــــاٵ الالٲة ت  تيـــــــــيالالٲة ت

  قــه نــل م وٳــانله ووــ نها  اغر ــل تال ٬ــ  تاغص ــز تت١ن ــن يـــيتؤلالا ج الالٲة ت

ا ل رهيـ٢، ٨ـاللا ج الالٲة ت   و٭ـ م ٠لـ  نبـلأ التٳانـم يــياغبلن  توح٭يٮ الٔ 

وحٲــــــــو  تــــــــ   اإلافتل٩ـــــــ  تـــــــ ى اإلاإوىـــــــاا تال١هليـــــــاا اليــــــــيلله١ل نـــــــاا الالٲة ت

 .3ال١٩الياا

  ٨٭ــــــل حضــــــ ف تت١  ــــــ٪ نــــــَ ٬بــــــم يـــــــييٝــــــ ا غصلا ــــــ  نّــــــ ح ؤلالا ج الالٲة ت

 اإلاٌٝهاا اللتلي  ي ٰ  ن  ا نا  لـه: ٠ ٨ت ـا نٌٝهـ  الت١ـاتى تالتٌهيـ  مـه اإلاتـاٵ

  ت ا ـــــــــا:" اوـــــــــتفلام وٲٌ ل جيـــــــــا اإلا١ل نـــــــــاا تالاوّـــــــــاوا OECDالا٬تّـــــــــالك غ

ا الاية ي  للِ  ٵ     حٳ ناا  نٌٝه  الت١اتى ألات بـ  ،أنا 4أ٨ٕم"ت ِّ 

الاوــــت٩الج نــــَ  ٌـــــ   ت١يـــــيتالتٌهيــــ  ٨٭ــــل ٠ ٨ت ــــا:" أى أ٠هــــاٵ اغصٳ نــــ  الالٲة ت

ـــــــــــاو٪ ؤلالا ج  وٙبي٭ـــــــــــاا وٲٌ ل جيـــــــــــا اإلا١ل نـــــــــــاا تالاوّـــــــــــاوا مـــــــــــه جهيـــــــــــ٢ ٜت

 .5ال ياٱم تؤلاج اىاا ؤلالا    اغصٳ ني "  ـ    نَ أجم و٩ٌي  توٙ  يـيالالٲة ت

                                                 
 .25 ُ ،2014ألا لى، للٍٍ ، تاوم لا   ،يـيالالٲة ت ال١ان  ؤلالا ج ٬اي ى  ال٭بي ا، حهلك 1

 وــــ   ا، تالت ميـــ٢، تالٍٍـــ  للٙبا٠ـــ   وـــ ى تنإوىــــ  لا   ،يــــيالالٲة ت ؤلالا ج ٱـــامه،   وـــ٪ نّـــ٩ٙ  2

2011، ُ54.  

 .26 ُ ،2009 ألا لى، ألات  ، الٙب١  ناى ج، لا   ،يـيالالٲة ت ؤلالا ج أحهل، يـ وه نحهل 3

4 ISABELLE REYRE ET MARC LIPPA, E-MANAGEMENT « COMMENT LA REVOLUTION NUMERIQUE 

TRANSFORME LE MANAGEMENT », DUNOD, PARIS 2015, P 19 

5 M. KALIKA, «INTERNET ET LES SCIENCES DE GESTION », PUBLICATION UNIVERSITAIRE FRANÇAISE, 2000, 

PARIS, P: 53 
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 ت هـُلىترومفهىم الخدماث الا

  لتح٭يـــــــٮ حاجـــــــاا اإلاتتهـــــــ٢ يــــــــيؤلالا ج الالٲة ت ٌــــــــ و جـــــــم اللتلـــــــ  يحـــــــ  وث

تو ١٬اوـــــــم، و لـــــــل ٠ٌـــــــم ي٭ـــــــم اغبـــــــلناا الت٭ليل ـــــــ    ـــــــ  نـــــــا ي١ـــــــ ٧ تاغبـــــــلناا 

 ٠ ٨  ٱالتا ه:  تـ   تاليـيالالٲة ت

و٭ـــــــلن ا أحـــــــل  ألاج ـــــــنج  تــــــــ   قـــــــه: ولـــــــٴ اغبـــــــلناا اليــــــــياغبلنـــــــ  الالٲة ت

  اإلاتاحـــــــ  ننـــــــم ال ـــــــاو٪، يــــــــياغصٳ نيـــــــ  تاوـــــــتفلام أحـــــــل  ال وـــــــاوم الالٲة ت

غره ـــــــــــــ    يـــــــــــــ  ل الالٲة تبـــــــــــــ  ال٩ــــــــــــاٰي تالٍــــــــــــبٳاا اإلاحليــــــــــــ ، تالاية يــــــــــــ ، تال

، ٰها ٠ ٨ـ  ٠لـ  أا ـا يـٟ  نـَ اغبـلناا 1اإلاىت٩يل َ تها  ح٭ٮ الت٩ا٠م تي  و

يــن  ٭ــ م ال١هيــم تهىــا٠لج ي٩ىــم و٭ــلم ٠لــ  ٌــبٲ  الاية يــ  نباٌــ ج، ح تـــ ال

 ، تحــــــن وٳــــــ ى اغبلنــــــ  نباٌــــــ ج لتى يـــــــيمــــــه اغصّــــــ ٵ ٠لــــــ  اغبلنــــــ  الالٲة ت

نته ٠ــــــــ   و اجــــــــل أك  ــــــــبْ يٍــــــــا ٯ مــــــــه و٭ــــــــل و اغبلنــــــــ  لل١هيــــــــم، أت قــــــــه

نتي  وهٲـــــَ اإلاىـــــت٩يل َ نـــــَ تــــــ  و٭ـــــلم نـــــَ  ـــــ ٵ وٙبي٭ـــــاا  تــــــ اغبـــــلناا ال

  يــــــي٨اغبـــــلناا الالٲة ت ،2اجا  و اغبلنيـــــ تــــــيا لتلبيـــــ  احوــــــيالت١انـــــم ن١ ـــــا  ا

٩ ى ٘البي اغبلن  لا ـم  تـ ال١ه ني  قه الت١ان ا ال  هٲَ ولاتل ا ت ى اإلاٜ 

 ،3اغر ام اغصٳ ن  تّ  ج  ٬هي 

                                                 
 ٨ ــــل اإلالــــٴ نٲتبــــ  نٙب ٠ــــاا اغصٳ نيــــ ، ألاج ــــنج مــــه  يـــــيالالٲة ت اغبــــلناا ،يـــــ ال نا ياِــــ  تٍــــ  يــــ  ج 1

 .48 ُ ،2008 ال  آ،  ،ٌـيال٘ 

 اغرــانعه الٲتــا  لا  اغبلنـ ، تتــ لج ت٠ ٬ت ــا  يــيالالٲة ت ان بـــ  ال وٙبي٭ــاا المرمـي، نحهــل تــَ حهـل 2

 .25 ُ ،2016 ال  آ، تالت مي٢، للٍٍ 

 .47 ُ واتٮ، ن ج٢ ألاحهلك، أحهل و١ل ل يم تلت   3
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ف اإلاىاهً الالىترو   هـيحعٍس

جه وــي  وح٭يـٮ  ٨اهيـ  اإلاـ اَ٘، ٨ال ـل٧ الاوة ايــي ى هل٧ ؤلالا ج الالٲة ت

ـــيم اغبلنـــ  للهـــ اَ٘ تـــلو نـــَ  ، تدالتـــا ه وهٲـــ ى 1أى  ّـــم هـــ   له ـــاألاتٵ وِ 

نـَ الباـ  ٠ـَ ٘  ـٮ الاية يـ ، هـ   ى نـَ الت٩ا٠ـم تالت١انـم نـ٢ ؤلالا جٌـ اإلا ا٘

هـــ  مـــه  يــــ ، ٨ـــاإلا اَ٘ ؤلالٲة تيــــ تم نّـــٙ ح اإلاـــ اَ٘ الالٲة تتــــ  نـــا وـــاهو مـــه 

ل ته ــــا اا وهٲٌــــم نــــَ اوــــتفلام اغبــــلناا  اغص٭ي٭ـــ  نــــ اَ٘ ٠ــــالك، تلٲــــَ مت 

، ٰهــــا  هٲــــَ ت١  ٩ــــم ٱــــم 2 يـــــياإلاتاحــــ  مــــه ت اتــــ  حٳ نتــــم ؤلالٲة ت  يـــــيؤلالٲة ت

و٭ـــلن ا لـــم ؤلالا ج  تــــ نـــ اَ٘ ٬ـــال  ٠لـــ   وهـــام اإلا١ـــان ا ؤلالا  ـــ  تاغبـــلناا ال

٠ـــَ ب١ـــل نـــَ  ـــ ٵ اوـــتفلام وٲٌ ل جيـــا اإلا١ل نـــاا نتٙـــ  ج،أك لتى حاجـــ  

اغبــــلناا ت ا، أت هــــ  اإلاــــ اَ٘ الــــ ك  حٝــــ  تٌـــــيللت اجــــل أت الت جــــم إلا ا١٬ ــــا تأت

ٌـــــــبٲ  الاية يـــــــ  لتى أى  ٕـــــــٙ    ـــــــ  ل يت٭ـــــــاٵ  بّـــــــيا ويتـــــــام  بــــــــ  ال١انـــــــ  ٠

اإلا١ــــــــــان ا ؤلالا  ــــــــــ  لتى  هــــــــــلا  ال ٬ــــــــــ  تاغر ــــــــــل  ن١ان وــــــــــم تدالتــــــــــا ه ايتــــــــــام

   تالٙا٬اا.

 اإلاجخمع السكمي:

ايف ا٘ــــــا مــــــه  نـــــــ  ى ليٳ يــــــ ا أٌٰـــــــ   وــــــه  لله ا٘يـــــــيؤلالا ج الالٲة ت ٌـــــــ  ى وث

ــــ٢ تــــلا اا ٌــــٲ  جل ــــلا نــــَ أٌــــٳاٵ وحل ــــل الىياوــــاا ال١انــــ  ، تدالتــــا ه ٔت

اا يــــــ  ت  لت  تــــــي، أت اإلاتتهـــــ٢ ال ٬مـــــي تالـــــ ك تالـــــ ك ٜ ـــــ  ي3""اغره ـــــ   ال ٬مـــــي

                                                 
 .40 ُ واتٮ، ن ج٢ ل ل  ه، وا ج 1

  اإلا ٢٬: ٠ل  نتا  ،يـ الالٲة ت اإلا اَ٘ ح٭ ٫  ٠ لج، جهيم 2

https://www.balagh.com/article/ 25/02/2022 اإلا ٢٬: م ا ج وا  ل ؤلالٲة تيـ -اإلا اَ٘-ح٭ ٫. 
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اا الى ي١  تال٭    لن  ج وٲٌ ل جيا اإلا١ل نـاا تالاوّـاوا، ٨ـاإلاتته٢ يـ  الت٥

٨يـــــم جــــنى و  تتـــــنأ نـــــَ  بـــــ  هــــ   لـــــٴ اإلاتتهــــ٢ الـــــ ك ت١ت يــــــ أت الالٲة ت ال ٬مــــي

 أواه الت اِم ٨يم. 

 ت هـُوؤلادازة الالىترو هـيالعالكت بين اإلاىاهً الالىترو

ـــــــ  اوـــــــت٥ ٵ ٱا٨ـــــــ  ٌــــــــ   اإلا ج ـــــــ  يحـــــــ  اإلا ا٘يــــــــيتت١هـــــــم ؤلالا ج الالٲة ت ى   

   أى أوـــاليا وٲٌ ل جيـــا اإلا١ل نـــاا تالاوّـــاوا مـــه  لا ج ٠ ٬ا  ـــا تـــاإلا اَ٘، 

ــــــ ٵ اإلا  وــــــو تال٩ــــــ  ك ل بــــــلناا ال١انــــــ  ٘ــــــ اٵ ال ٬ـــــــ  اإلاــــــ اَ٘  ٙلــــــا الِ 

 ، أ ٌها تجل تمه أك مناى.ألاوبٟ ت  ٵ ٱم أ ام 

 : تهـُالخدمت الالىترو ُـس معاً

 ى ٠لــ  أوـاه اإلا١ت٭ــل أت ٌــ ٠ـَ ٠ـلم التهي ــز تـ ى اإلا ا٘ بـــ  ن١يـا  اإلاىـاتاج: ي١

مـــه اللـــ ى أت الايتهـــاى، ٨ ـــ   ٩ـــٓ  اإلاىـــاتاج تـــ ى اإلاىـــت٩يل َ مـــه حالـــ  تجـــ لهو 

ــــ١ياا نتها لــــ ، مــــه جهيــــ٢ اغصــــاوا،  حــــٮ للهىــــتفلن ى الــــ  َ يىــــت ٨ ى  ٔت

 .  1ي٩ي الٍ تٗ اغصّ ٵ ٠ل  ي٩ي اغبلناا

 ال٭ـــــــــل ج ٠لـــــــــ  ألاى اغبلنـــــــــ  تـــــــــ٩ٌي الٲ٩ـــــــــاىج  ٌــــــــــ ن١يـــــــــا  الاوـــــــــته ا   : تت١

،  تٙلــــــــــــــا ألالاى الــــــــــــــلاوو ل بلنــــــــــــــ  ال١ه نيــــــــــــــ  2تال٩ا٠ليــــــــــــــ  ٘ــــــــــــــ اٵ ال ٬ــــــــــــــ 

ى، ٌــ ال ٨اهي  الاجتها٠ي  تال  ه ال١ـام لله ا٘ ، لٕهاى اوته ا    يـيالالٲة ت

اغصاجــاا اإلاٍــةٰ   الٕــ ت    ل ــو، لــ ا  ت١ــ ى حها ــ  اإلا ا٬ــ٢  يـــ  نــَ  ــ ٵ و ٨

   نَ أك  لم ٬ل ي١يٮ ٬ل يٍثا ٌم اغبلناا.يـيالالٲة ت
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  ن١يــــا  التٙــــ  : هــــ ا اإلا١يــــا  يىــــه  تتٲيــــ٪ نحتــــ   اغبلنــــ  ال١ه نيــــ  نــــ٢

نـــــَ ج ـــــ   ٌــــــ    الاجتهـــــا ه تالت٭ـــــلم الت٭وٙـــــ   حاجـــــاا اإلاىـــــت٩يل تنـــــ٢ التٙـــــ

   اجاا اإلاىت٩يل َ نَ ج   أ   .تـيتاح

 ت:هـُخـاتف الخدمت الالىترو

ت١تهــــــل ٠لــــــ   تـــــــ   ٠لــــــ  نته ٠ــــــ  ألاًٍــــــٙ  اليـــــــيو٭ــــــ م اغبــــــلناا الالٲة ت

نها  ت١ل ـا وتهةـز تتهلـ     ل ل٧  ٌباٟ حاجاا اإلاىت٩يل،يـيال واوم الالٲة ت

 مه: نَ اغبّاوْ،  هٲَ  جهال ا

 ، حيــن ٬لــ  يـــي  تالننايـــي  الاوّــاٵ ٠ــَ ب١ــل، ت ــ ٫ اغصــ اجن اإلاٳايـــي نٳا

  ال منـــ  أللاى اغبلنـــ  تي١ـــ ل  لـــٴ   ـــ  وـــ ٠  وـــل٨ٮ اإلا١ل نـــاا ٌــــيال٩ةـــ ج النن

تالبياياا نَ اغصاوا آلا ه تفُّ  اغبلن  اإلاٙل د ، تنَ  هـ   ـتو ال٭يـام 

 .1جلا يـ  ل ا مه ت٬  نحلل ٬ّ

 نله وـــــــ  وــــــــتو ت٨٭ــــــــا إلاته ٠ــــــــ  نــــــــَ  يـــــــــ     لنــــــــ  ٤يـــــــــياغبلنـــــــ  الالٲة ت

 تحّـــم مـــه ال  ا ـــ   تــــ ا حوــــا ،  ٭ـــ م ل ـــا اإلاىـــت لٴ تالة  يــــيؤلاجـــ اىاا الالٲة ت

 .٠2ل  اغبلن  اإلاٙل د 

 ال١ه نيــــ  و٭تضــــ ي الاوــــتفلام يـــــيو٭لــــيْ وٳل٩ت ــــا ٨الت١ــــان ا الالٲة ت  

يم تتىـــــــ ي٢ اا اإلا١ل نـــــــاا تالاوّـــــــاوا ل ىـــــــ ٌــــــــيالتٳـــــــانله ال١٩ـــــــاٵ غرهيـــــــ٢ و٭

 .3الت١ان ا تل٬  ٠الي  لا م اغر اا اغصٳ ني  
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 ٠ـــــالج يــــــيت١ن ـــــن اغصّـــــ ٵ ٠لـــــ  البيايـــــاا توح  ل ـــــا تاوـــــة جا٠ ا، ت نٳا   

 اوتفلام اإلا١ل ناا.

 ت١تهـل ٠لـ  ٩ٰـاىج وــي  قه  لناا  ايـي ى اغبلناا ال١ه ني  الالٲة ت  

لتح٭يـــٮ أ٠لـــ  ل جـــاا الاوـــت٩الج نـــَ  يــــ وم مـــه الت١انـــم الالٲة تبــــ  اإلاـــ اَ٘ ت 

 .1  اإلا٭لن يـياغبلناا الالٲة ت

 ٠ـــــَ  بّـــــي  ت٬ـــــل اا نإلي ـــــا،   ا أى يــــــيو٩ٌّـــــم اغبـــــلناا الالٲة ت  

ت١انــــــم اإلاـــــــ اَ٘  ّـــــــب  نـــــــ٢ تاج ــــــ  ن ٬ـــــــ٢ ؤلالا ج،تدـــــــ لٴ  ١ٌـــــــلم لت  ن٭ـــــــلم 

٠لــــــ  جــــــ لج اغبلنــــــ  اإلا٭لنــــــ  ت حــــــم نحل ــــــا ٬ــــــ ج ٌــــــبٲ   يـــــــ  اغبلنــــــ  مــــــه الت  

٩ـــاىج اإلا ٬ـــ٢ الالٲة تالاوّـــاوا  ، نهـــا  تٌـــا الالا ج تاإلاـــ اَ٘ اإلاٍـــٲ ا يــــ ٰت

ــــ٪ نحــــلتل اغب ج أت بـــــ  الٌاجهــــ  ٠ــــَ ت١انــــم اإلاــــ اَ٘ ٘الــــا اغبلنــــ ، نــــ٢ نٜ 

 .2ناه  مه الت١انم يـ  ن١تم اإلاناج أت ٤

  ٰهــــــــا وته ــــــــز تالل٬ــــــــ   لــــــــٴ أى و٭ييــــــــل اإلا١ل نــــــــاا توفن   ــــــــا ٠لــــــــ  ال جــــــــم

 .3أ٨ٕم نَ اغرايا اليلتك  يـ الالٲة ت

  حـــــلل اإلاـــــ اَ٘ و ٬يـــــ  تاإلاٳـــــاى اإلاٌاوـــــا ل صّـــــ ٵ ٠لـــــ  اغبلنـــــ  ت٨٭ـــــا 

 ، حيـن و٭ـلم ٠لـ  نـلا  أ بـ٢ يــي  تاإلاٳاٌــياجاوم لتى الت٭يل تاغصـلتل الننتـيوح

ـ لم  تـ ت٠ٍ  َ وا٠ ، تد لٴ  تفلْ اإلا اَ٘ نَ ٱم ال٭ي ل ال وحـل نـَ ِت
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 ــا تنىــت  ا  ا   ــ  اغبــلناا تاوــتفلام وٲٌ ل جيــا اإلا١ل نــاا تالاوّــاٵ ت ي ا٠

 .1اإلافتل٩ 

 تهـُهخاتج الخدماث الالىترو

  ٌــياجا  و: وته ـز و٭تـيى تشلا   و حىا احٌـ ؤلاواح  ل رهي٢ ت دٚ اإلا ا٘ -

  نتاحـــ  ل رهيـــ٢ مـــه ٱـــم ألانـــاَٰ تمـــه جهيـــ٢ ألات٬ـــاا للانـــ  يــــيؤلالا ج الالٲة ت

٠لــــــ  ، تحيــــــن  هٲــــــَ اغصّــــــ ٵ 2الاوّــــــاٵ تالت اِــــــم تــــــ ى اغره ــــــ   تؤلالا اا

نـــَ اإلااـــزٵ أت ال١هـــم أت اإلاـــلا ه أت اإلاٲتبـــاا، نهـــا  ٕـــهَ حـــٮ   ـــلناا الالا ج

ـــــٟ  ٠لـــــ  اإلا١ل نـــــ  ، لـــــتهٲَ الت اِـــــم نـــــَ أك ن ٬ـــــ٢  ٌاوـــــا اإلاىـــــتفلم، 3ال٘ا

  .4نَ اإلا و٩٭ ى مه ت٬  تاحل بـ  ١ا  ٠لل أٰتـيتدالتا ه او

  وتّـــــــــ٪ تالىـــــــــ ٠  إلا اٰبـــــــــ  يــــــــــياللا ج الالٲة ت٨ـــــــــالتحـــــــــل ن تالتٙـــــــــ  :  -

٨اوــــــتفلام التٲٌ ل جيــــــا اغصل نــــــ    اغصل نــــــ ، ٌـــــــياا الت٭يـــــــ  لتٙــــــ  اا تالت٥ا

اإلاــــ اَ٘، بٍــــبٲ  اجاا تـــــيوٲيــــ٪ تن وهــــ  نــــ٢ اح نـــــ   ت١ــــم اإلا ا٨ــــٮ ال١انــــ  أٰ

                                                 
 التٙبيــٮ، تن١ ٬ــاا الٌتــا  ٨ــُ  تــ ى  يـــيالالٲة ت اغصٳ نــ  ٠ٍــ  ، الٲــ  و ٠بــل تــا ك، اللٙيــ٪ ٠بــل 1

  .177 ُ ،2013 بىٲ ج، جان١  ،29ال١لل  ،يـيؤلاًىا ال١ل م نتل 

 اغصٲـــو تي ٠يـــ   يــــيالالٲة ت ؤلالا ج ا٠تهال ـــ  تـــ ى الىياوـــي  ؤلالا ج جـــ لج اغرٌـــاب ، ن ســـ ف حهـــل حـــامم 2

 ،2016 ،ٰ ٱــ ٯ جان١ــ  ،16ال١ــلل ،5 اإلاتلــل تالىياوــي ،  يـــيال٭اي   لل١لــ م ال٭ــاي ى  ٱليــ  نتلــ  ال اٌــل،

ُ 183. 

 الت١ـــل م نـــَ 55 اإلاـــالج  ـــ ٵ نـــَ ؤلالا  ـــ  تال  ـــاوٮ اإلا١ل نـــاا ٠لـــ  اغصّـــ ٵ  حـــٮ اللوـــت    ٰـــ ه ت٬ـــل 3

 تؤلاحّـاوياا ال  ـاوٮ اإلا١ل ناا     الِ  ٵ  مه تاغصٮ ن اَ٘ ٱم  تهت٢ :" تٌّ ا 2022 لىٌ  اللوت  ك

  تولاتل ا. ٠له ا تاغصّ ٵ 

 تآ٨ــا٫ ، غتا٬ــ٢ وٙبي٭ ــا توــبم ال١ بــ  ال١ــالو مــه  يـــيالالٲة ت ؤلالا ج  ر دــ ، تــَ حهيــل ،يـــ ٠يلت  ٱا٨يــ  4

يم نتل    .223ُ ،2017  ٍٍل ، ل٥ ت  ٠باه ،جان١ 2ال١لل تؤلالا   ، الا٬تّال   للبح ث ألِا



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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هبيــ و   هٲــَ نتاب١ــ  اٰ نــَ  لنــ  مــه أنــاَٰ نفتل٩ــ  تمــه ت٬ــ   نـــ  الاية يــ  ٰت

 .1تاحل ن ها ٱاى ٠لل أل٘ا ا٧ ٘البي اغبلن ، توٙبيٮ اإلاتاب١  آلالي  

ي١ـــــل  يــــــ ى تنهنلـــــه اإلاتتهـــــ٢ اإلالٌــــــ الاوــــت٭باٵ ال ٬مـــــي:  ى اوـــــت٭باٵ اإلا ا٘ -

 ،2تهناتــــــــ  ال وــــــــيل  اإلانلــــــــ  لتحىــــــــ ى ال١ ٬ــــــــ  تــــــــ ى ؤلالا ج اإلاحليــــــــ  تاإلاــــــــ اَ٘

ى اوت٭باٵ ٘لباا تاحتتاجا  و نـَ  ـ ٵ ٌـ لله ا٘  تـي  ويـي٨اللا ج الالٲة ت

الـــ ل ٠لـــ  ٘لبـــا  و،  ٌـــبٲ  الاية يـــ  تنـــَ  ـــو  ـــتو بــــ  وفّـــيْ ن ٬ـــ٢  وـــمي ٠

ــ لٴ تىــ يم و٭ــل و الٍــٳاتك نــَ 3وفّــ و تـــ البيايــاا ال يـــ  تو٭ــل و تو ٨ ، ٰت

ى توـــــ ٠  ن١اغرت ـــــا ت٠لالـــــ  اإلا١اغرـــــ  تؤلاجاتـــــ  اإلات٭لنـــــ  نـــــَ ٌــــــ ٘ـــــ ٧ اإلا ا٘

، تغر١ــم نــَ الاوــت٭باٵ ال ٬مــي ١٨ــاٵ تجــا ٔــ ت ج 4اإلاىــإتٵ اإلافــتْ٘ــ ٧ 

وــــ ٨  ح٭ــــم ووــــت٭باٵ الٍــــٳات  تالاوت٩ىــــا اا ٔــــهَ ن ٬ــــ٢  وــــمي لــــ لا اا 

 .٠5ل  الاية ي 

ٟ  ال ٬مي: تنناٵ  لٴ نا  ت١لـٮ تاغبـلناا اغباِـ  تتـ اماا الىـ٩   - ال٘ا

 ت١لـٮ تهلـ٪ ٘لـا   ، ٨اإلا اَ٘ يىتٙي٢ أى ي١ ٧ ٱم نايـيالبي نة    الالٲة ت

جـــــ ام الىـــــ٩  أت وتل ـــــل  نـــــَ  ـــــ ٵ وّـــــ٩  اإلا ٬ـــــ٢ ال وـــــمي لـــــ ما ج اللا ليـــــ  

                                                 
 .39 واتٮ، ن ج٢ نٙ ، ال٩تا  ٠بل ٠ّام 1

 تفّـُ  اإلات١ل٭ـ  ،2013 دـ   أٰت 23 مه اإلاإ    1587  ٬و اإلاحلي  تاغرها٠اا اللا لي  تما ج ت١ليه  2

   تا٥ًٍاو  و. تتٝلها  و تالتٲ٩م ن٭ات ا مه ىٌـ اإلا ا٘ اوت٭باٵ

 وحىــــ ى مــــه ألات ــــ  اغبٙــــ ج اإلاحليــــ  اغرها٠ــــاا مــــه تالت جيــــم الاوــــت٭باٵ م٠بــــي، تــــَ تحٌــــاى  ٮ،تـــــ   ٠هــــا  3

  .330 ُ ،2017 اغرل٩ ، جان١  ألاتٵ، اغرنى ،8 ال١لل لل١ل م، آ٨ا٫ نتل  ال١ه ني ، اغبلن 

 .336 ُ واتٮ، ن ج٢ م٠بي، تَ تحٌاى  ٮ،تـ   ٠ها  4

5 M. R. PENICHET, J. A. GALLUD, M. LOZANO, M. TOBARRA ; WEB MANAGEMENT OF CITIZENS’ 

COMPLAINTS AND SUGGESTIONSCONFERENCE PAPER SEPTEMBER 2006 , AVALAIBLE AT: 

HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/221513416_WEB_MANAGEMENT_OF_CITIZENS'_C

OMPLAINTS_AND_SUGGESTIONS CONSULTED AT 05/05/2020,P:3 

https://www.researchgate.net/publication/221513416_Web_Management_of_Citizens'_Complaints_and_Suggestions
https://www.researchgate.net/publication/221513416_Web_Management_of_Citizens'_Complaints_and_Suggestions
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ــٟ  ال ٬مــي ٠لــ  اإلاــلاتوا ــ لٴ ال٘ا تاغرها٠ــاا اإلاحليــ ، ٰت
1

تهــ ا اغبّــُ  ، 

الـل٠اوو ال ٬هيـ  اإلا وهـ    ــ   تا ٠ل  اإلاتلـي الٍـ١بي البلـلك اوـت١هاٵ توٙ  

 ٬2ّل ٔهاى ًٍ  توبلي٦ ال٭ ا اا البلل  

 تهـُمؼاول الخدماث الالىترو

  تنــَ يـــي  تنــا وحهلــم نــَ  ــلناا الٲة تيـــيحم ؤلالا ج الالٲة تتـــي ٤ــو نــا و

ا تاتياا للهـ اَ٘  و أا ـا مـه اإلا٭اتـم  ل٭ـ  نٍـاٱم جل ـلج مـه البافـ  ؤلالا  ـ  

 مها: تـ  أ

و اجـــــم  تــــــ م ال١٭بـــــاا التــــــ  : تالـــــ ك ي١ـــــل نـــــَ أتهــــــُمؼـــــيلت ألامُـــــت الالىترو

 182نـَ نتهـٟ   132  حين احتل  اغرناو  اإلا وبـ  يـينٍ تٟ ؤلالا ج الالٲة ت

ـــ   أه اإلاـــاٵ الثٍـــ ك حـــ ٵ جاهن ـــ  الـــلتٵ ل صٳ نـــ  الالٲة ت   يــــيلتلـــ  مـــه نٌإ

 .3حىا نٌإ اا ألانو اإلاتحلج

:  ٭ّل تال٩ت ج ال ٬هي  وبـا َ تـ ى ألا٨ـ ال تاغرها٠ـاا مـه الفجىة السكمُت

  لله١ل نــــــاا غبلــــــٮ وٳــــــام  مــــــه ٨ــــــُ  الت٩ا٠ــــــم تـــــــي  التحاغصّــــــ ٵ ٠لــــــ  الباٌــــــ

                                                 
 البلـلك، الٍـ١بي اإلاتلـي تنـلاتوا اغرلىـاا حٕـ    حـٮ للهـ اَ٘ البلل ـ  ٬اي ى  نَ 26 اإلاالج أ٠ٙ  1

 وتـلاتٵ  تــ ال اغرلىـاا تقـه الىـ   ، اغرلىـاا  لـٴ نـَ يىـ نىف اغرلىـاا  ٌــي٠ل وٲـ يي  ـ ٵ نَ ت لٴ

١ي  ول ه  ال١ـام، الٌٝام ٠ل  تاغص٩اٛ اإلا وبٙ  اإلاىاوم ول ه تـ ال تاغرلىاا للهٌتفا، الت ل ثي  الٔ 

ـــا البلل ـــ  الٍـــ١بي  اإلاتـــالي و٭ـــل و ٔـــ ت ج ٠لـــ  البلل ـــ  ٬ـــاي ى  نـــَ ال اب١ـــ  ٨٭ـــ ج 11 اإلاـــالج تيّـــ   ٔ٠ 

 ى.ٌـ اإلا ا٘ أنام ًٍا٘ا  ا ٠َ وٌ  ا

ــٟ  ٰي٩يــاا حــلل ،2016 جــ اى 30 مــه اإلاــإ ا 190-16  ٬ــو الت٩ٌيــ ك اإلا وــ م نــَ 2 ٨٭ــ ج 2 اإلاــالج 2  ال٘ا

 اإلاإ  ـ  41 ٠ـلل ال وـهي  اغر  ـلج البلل ـ ، تال٭ ا اا البللك ال١ٍبي تلياإلا نلاتوا نىتف جاا ٠ل 

  .2016 ج  لي  12 مه

  .25 ُ واتٮ، ن ج٢ و١يل، حاج   ٠بل 3
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  بىـــثا ال٩ ت٬ـــاا ٌــــي، ت حـــلث ي٭ـــْ ال٭ـــل ج ٠لـــ  اوـــتفلام الت٭يــــ الالٲة ت

 .1ت ى نىتفلن  الاية ي  ت٬ل ا  هو ٠ل  الِ  ٵ     اإلا١ل ن 

  

                                                 
 .174 ُ واتٮ، ن ج٢  ،يـيالالٲة ت اغصٳ ن  تنا ، حليه  1
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  :خاجمت

٠ ٬ـــ  ؤلالا ج   ـــ    هــ  وٙ  يـــي اا وٙبيــٮ يٝـــام ؤلالا ج الالٲة تبـــ   ى أهــو ن

  و٭ـــــ م يــــــيتـــــاإلا اَ٘ توحىـــــ ى  ـــــلنا  ا ال١انـــــ  اإلا٭لنـــــ  لـــــم، ٨ـــــاللا ج الالٲة ت

أواوــا ٠لــ  ن٩ ــ م اإلاٍــاٰ   تنبــلأ الت٩ا٠ــم، حيــن  تــل اإلاــ اَ٘ ي٩ىــم ٬ــال ا 

تىــاهو مـه  ٨ــ٢ نىــت     يــي٠لـ  اإلاٍــاٰ   مـه اوفــا  ال٭ـ ا اا، ٨ــاللا ج الالٲة ت

اَ٘، تو٭ليْ ن١ ٬ـاا اوفـا  ال٭ـ ا ، توٌسـي الت اِم ت ى نّاغح ؤلالا ج تاإلا  

 ى ن٢ اغبلناا اإلا٭لن .ٌـ ن١اياج اإلا ا٘

ياا التالي :   تنها وبٮ يفلْ     جهل  نَ التِ 

 ٘٧ ٌـــــه ٠ــــلال ن ا  ا توــــل  ب و تت١ــــ  ٩ و ٠لــــ  اغبــــلناا اإلاتاحــــ ، تالت١ــــ  

  حتاج ا ا تـ ٠ل  اغبلناا ال

  لٳا٨  ٌ او  اإلاتته٢  يـيؤلالا ج و٭ل و  لناا  لٲة ت  ت جا ٠ل ، 

  تال٭يام تحه ا وحىاي تو ٠ي  ت٠٭ل الٌلتاا لبياى اههي  الالا ج

 ،  يـي  تاغبلناا الالٲة تيـيالالٲة ت

 وٲ٩ــم  لنــ  اإلاــ اَ٘ لتى اوّــالم  تـــ   اليـــيآلاليــ  الالٲة ت يـــ   تــا و ٨

 ، اإلاباٌ  تاللا اج يـ اإلاٳا

 َان  تــــــ   يــــــ تي  ـــــا و ٨ وتـــــاتم ال٩تـــــ ج ال ٬هيـــــ  تال١ل ـــــل نـــــَ اغر ـــــ ل نـــــ

ى ل  و٭ــــاى تهىــــت  ا  و نــــَ  ــــ ٵ ون٭يــــ٪ أتلفــــٴ الــــ  َ و  هتلٳــــ ى ٌـــــ لله ا٘

 وثيم الِ  ٵ     التٲٌ ل عه .

  



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

128 

 اإلاساجع :

  نــــــل م  لا ك نتٳانــــــم، يـــــــي  هــــــاى ٠بــــــل اإلاحىــــــَ مٱــــــ ، اغصٳ نــــــ  الالٲة ت -1

 2009اإلاٌٝه  ال١ دي  لتٌهي  ؤلالا   ، ال٭اه ج، 

 ، لا  تاوـــــــم للٍٍـــــــ ، يــــــــيال١انـــــــ  الالٲة ت ٬ـــــــاي ى ؤلالا جحهـــــــلك ال٭بـــــــي ا،  -2

 .  2014ألا لى،

  ت٠ ٬ت ـــا تتـــ لج يــــيان  الالٲة تبــــ  حهـــل تـــَ نحهـــل المرمـــي، وٙبي٭ـــاا ال -3

 .2016اغبلن ، لا  الٲتا  اغرانعه للٍٍ  تالت مي٢، ال  آ، 
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، جان١ـــــــ  29 ، ال١ـــــــلليــــــــيالٌتـــــــا  تن١ ٬ـــــــاا التٙبيـــــــٮ، نتلـــــــ  ال١لـــــــ م ؤلاًىا

 .2013بىٲ ج، 

  مـــــه اغرناوـــــ ، يــــــي  حـــــاج وـــــ١يل، و٭يـــــيو يٝـــــام اغصٳ نـــــ  الالٲة ت ٠بـــــل -15

ـــــن اغرـــــانعه يـــــ   الث02ٍنتلـــــ  ؤلاًىـــــاى تاإلاتـــــاٵ، ال١ـــــلل  ، البـــــيٖ، يــــــ ، اإلاٰ 

2015. 

 ٮ، تحٌــاى تــَ م٠بــي، الاوــت٭باٵ تالت جيــم مــه اغرها٠ــاا اإلاحليــ  تـــ  ٠هــا    -16

، 8، ال١ـــلل اغبٙـــ ج ألات ـــ  مـــه وحىـــ ى اغبلنـــ  ال١ه نيـــ ، نتلـــ  آ٨ـــا٫ لل١لـــ م

 .2017اغرنى ألاتٵ، جان١  اغرل٩ ، 

  مـــه ال١ـــالو ال١ بـــ  يــــي، حهيـــل تـــَ  ر دـــ ، ؤلالا ج الالٲة تيــــ ٱا٨يــ  ٠يلت  -17

ـــيم للبحـــ ث الا٬تّـــال   تؤلالا  ـــ ،  توـــبم وٙبي٭ ـــا غتا٬ـــ٢ تآ٨ـــا٫ ، نتلـــ  ألِا

 . 2017،جان١  ٠باه ل٥ ت   ٍٍل ، 2ال١لل
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٠لــــ  اغص٭ــــ ٫ تاغص  ــــاا ال١انــــ ،   يـــــيؤلالا ج الالٲة ت يـــــ  تلال ٠ٙــــ ك، و   -18

  .2016، جان١   ٍٍل ، 6نتل  اغص٭ ٫ تال١ل م الىياوي ، ال١لل 

  مـــــــــه ألايٝهـــــــــ  يــــــــــي٠بـــــــــل اللٙيـــــــــ٪ تـــــــــا ك، لت  تنٳايـــــــــ  اغصٳ نـــــــــ  الالٲة ت -19

الىياوــــــــــي  اإلا٭ا يــــــــــ ، أ٘ تحــــــــــ  لٰتــــــــــ  ا  وفّــــــــــْ مــــــــــه ال١لــــــــــ م الىياوــــــــــي  

ان١ـ  نحهـل  يٕـ ، تال١ ٬اا اللتلي ، ٱليـ  اغص٭ـ ٫ تال١لـ م الىياوـي ، ج

 .2014-2013بىٲ ج، 

تي  وــــياإلاحـــا اج ؤلاوة ا  ــــ  وـــ ام ن ســـ ي، نىـــاهه  مـــه تٌـــاى يهـــ  ج ٬يـــاه ا -20

ج تاإلات وـــٙ ، ل اوـــ  ٠يٌـــ  يــــ  لتٲٌ ل جيـــا الاية يـــ  ٠لـــ  الاى اإلاإوىـــاا ال٥ّ

ج تاإلات وـــــــــٙ  تاإلاٌٙ٭ـــــــــ  الّـــــــــٌا٠ي  ال١لهـــــــــ  تو ـــــــــ  يــــــــــ  نـــــــــَ اإلاإوىـــــــــاا ال٥ّ

، ٱليـ  ال١لـ م الا٬تّـال   يــ ٠لـ م ال ىاوٙي٪، أ٘ تح  لٰت  ا  وفّْ 

 . 2014-2013، جان١  نحهل  يٕ  بىٲ ج، يـ تالتتا    ت٠ل م ال ىا

: ، نتــــــــــــــا  ٠لـــــــــــــ  اإلا ٬ــــــــــــــ٢يــــــــــــــ جهيـــــــــــــم ٠ـــــــــــــ لج، ح٭ــــــــــــــ ٫ اإلاـــــــــــــ اَ٘ الالٲة ت -21

https://www.balagh.com/article/  :25/02/2022وا  ل م ا ج اإلا ٢٬. 
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ت في ظل البِئت  واكع الخفاعل الاجخماعي بين افساد ألاطسة الجصاتٍس

 السكمُت

ت على عُىت مً هلبت جامعت خظِبت بً بىعلي هـُدزاطت مُدا

 بالؼلف.

 ،* Semaoune Noureddine هىزالدًً طمعىن 

 ** Ahmed Teifouri Rahmani Bouzinaبىشٍىت  هـيأخمد هُفىزي زخما

 : ملدمت

ـــــــــٴ أى ألاوـــــــــ ج قـــــــــه ال حـــــــــلج ألاواوــــــــــي  مـــــــــه اإلاتتهـــــــــ٢ تقـــــــــه اإلاإوىــــــــــ   ٌو

 يــــ  تل ـــا الٲن، وٲ٩ـــم و ديـــ  ألاتٌـــاى نٌـــ  ن احـــم ال٩ٙ لـــ  ألات ـــ  تــــ الاجتها٠يـــ  ال

٠لــ  ألاتٌــاى يٝــ ا   ــ  الايتهــاى البي لــ عه تالاجتهــا ه الــ ك  ٲ ىــبم  يـــ نــَ الت  

وــ ج ٬    ــا نــَ ٱ ا ــا اإلاإوىــ  أت ال وــيل  ال٩ــ ل ت٩ٕــل ا تألجــم هــ ا تىــتهل ألا 

اغص٭ي٭يـــــ  لتٍٍـــــف  ألاتٌـــــاى،ت٠ل  هـــــ ا ألاوـــــاه  ٳـــــ ى نـــــَ ألاهـــــلا٧ ال واىـــــي  

ــ ٵ   ــ   لــٮ يهــ  ج و دــ ك  حهــم نته ٠ــ   لت٩ا٠ــم آلاتــاى نــ٢ ألاتٌــاى هــ  الِ 

 .ألا  ٬ي  تالاجتها٠ي  تالة ت   نَ ال٩ّاا تاغبّاوْ 

حيـن أى ، أٌـبم نـا وٳـ ى ته١اللـ  ٰيهياويـ  ٨ال١ ٬  ت ى آلاتاى تألاتٌاى قه

و٩ا٠ـــم ا تـــاب  ، هـــ   اإلا١اللـــ  ال١ و٭يـــ  و  ٳـــ ى ل ـــا حـــم  و تت٩ا٠ـــم الٙـــ ٨ ى

ــ ت ج ٠انــم الاوّــاٵ  ٌـــ نب ٠لــ  التتــا   تلــاي التٌــا٨  لــ لٴ وٝ ــ  أههيــ  ٔت

                                                 
 : أوـــــتا  نحأـــــ  أ وفّـــــْ ٠لـــــو ؤلاجتهـــــاٟ، جان١ـــــ Semaoune Noureddineي  الـــــل َ وـــــه١ ى  *

 الٍل٪.
:أوتا  نحأ  أ وفّْ ٠لـو  Ahmed Teifouri Rahmani Bouzinaت م ٌ   يـ أحهل ٘ي٩  ك  حها **

 . 02ؤلاجتهاٟ، جان١  البليلج 
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٢ٌ ه ا التتـا   تـ ى ٰ ٨ٕم ال١ انم تأ٬ ل ا مه   الاجتها ه مه ألاو ج لٮ ِت

 .أل٘ا ا٧

لٲـــــَ نـــــا  ل٩ـــــ  الاي بـــــا  مـــــه ال١ ٬ـــــاا الاجتها٠يـــــ  مـــــه ال ٬ـــــ  الـــــ اهَ تـــــ ى  

، ألا٨ـ ال هـ  اوـت١هاٵ توـاوم الاوّـاٵ اغصل نـ  مـه الت٩ا٠ـم تـ ى أ٨ـ ال اإلاتتهــ٢

أِــــــب  ألا٨ــــــ ال ٤البـــــا و  ت اِــــــل ى ٠ــــــَ ٘  ـــــٮ الت اِــــــم اإلاباٌــــــ  تج ــــــا  تــــــ ح

، جتهــا هت يهــا يىــتفلن ى توــاوم اوّــاٵ حل نــ  ٰه ا٬ــ٢ الت اِــم الا ، ل جــم

 تألاوــــــــ ج، هايــــــــ  ت٤ تاتىـــــــا ، بـــــــــ ٨ا ، نـــــــَ ٨ـــــــاي تــــــــ ٯ تنىـــــــٌت ، اًىـــــــت٥ ام

هـ   ال وـاوم  يــ  ها نَ اإلاإوىاا الاجتها٠ي  لـو تىـلو نـَ و  يـ  اغرناو    ٥ٰ

    ٬لب ا غألاو ج  تداو    لل ها الي م مـه ٰياا ـا  الاوّالي  اغصل ن  تم تىلل 

 اِــ  تــ ى آلاتــاى تألاتٌــاى ٨ٳــم حيــن تــاا الت اِــم تــ ى أ٨ الهــا ٌــبم ن١ــلتم 

تاحــل نــ  و  اــزتك مــه ٤ ٨تــم ت ت اِــم نــ٢ آلا ــ  َ نــَ  ــ ٵ توــاوم الاوّــاٵ 

 ايف ا٘ــــا نــــ٢ ن ا٬ــــ٢ الت اِــــم الاجتهــــا ه اإلافتل٩ــــ  نـــــ  تأِــــب  ألاتٌــــاى أٰ، هــــ  

ــــ١٪ ال١ ٬ــــ  تالت٩ا٠ــــم تــــ ى آلاتــــاى تألاتٌــــاى ألانــــ  ، تهــــ ا نــــا ي١ــــنم التبا٠ــــل ٔت

ألاتٌـاى اجتها٠يـا  ألاى لت هـا الٙبيعـه تاإلاتهنـم مـه وٍٍـف دٴ ألاوـ ج مـه تـ  ال ك 

ي٩ت ا ه   تلو ي١ل لللت  الة تـ ك لألوـ ج  ١٪ مه ألاى ٜت نا ج١ل ا اغصل٭  ألٔا

 ٰها ٱاى واولا مه ال١اول  الت٭ليل  . ال٭ ك ٠ل  ألاتٌاى يـ   لٴ الت  

هـــــ   ال  ٬ـــــ  ال١لهيـــــ  ل ـــــل٧ الىـــــعه   ـــــ  ل اوـــــ   وــــــ تنـــــَ هـــــ ا اإلاٌٙلـــــٮ و  

ـــ  ي٩ىـــ ا ٠لـــ  ألاوـــ ج اغرناو  ـــ   يــــ الىـــل ٯ الاًىا اإلاـــ وبٚ تبافـــ   ٬هيـــ  ٨ٔ 

  نـــــَ الاـــــزتٵ   ـــــ  تا٬ـــــ٢ ألا٨ـــــ ال غالٙلبـــــ  يــــــيتنـــــا و٭تٕـــــيم هـــــ   الل اوـــــ  اإلايلا

اغرـــان١ي ى  اإلاىـــتفلن ى ل ـــ   ال وـــاوم الاوّـــالي  اغصل نـــ  نـــَ أجـــم ن١ ٨ـــ  

مــــــه تافــــــ   ٬هيــــــ   ٌــــــاىتا٬ــــــ٢ الت٩ا٠ــــــم الاجتهــــــا ه ال٭ــــــاوو اليــــــ م تــــــ ى آلاتــــــاى تألات

 تالٌتاو  اإلاة وب  ٠َ  لٴ؟
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 ال٭اوو ت ى آلاتاى تألاتٌاى مه ٜم ال ٬هٌ ؟ ناه  تا٢٬ الت٩ا٠م الاجتها ه

لألتٌــــــاى مــــــه هــــــ ا ال١ــــــالو ٠لــــــ   يــــــ  نـــــاقه الٌتــــــاو  اإلاة وبــــــ  ٠ــــــَ الايفــــــ اٗ الٲب

 الت٩ا٠م الاجتها ه؟

 فسكُاث الدزاطت:

ٱلهـــــا ٬ـــــم الت٩ا٠ـــــم تـــــ ى آلاتـــــاى  يــــــ  ٱلهـــــا ٱـــــاى اوـــــت١هاٵ توـــــاوم الاوّـــــاٵ ٰب -1

 تألاتٌاى؟

وـــلبي  ٠لـــ   الاوـــت١هاٵ اإلا٩ـــٗ  ل وـــاوم الاوّـــاٵ اغصل نـــ   ـــإلك   ـــ  يتـــاو  -2

 اى تت١ن ن ال١نل  الاجتها٠ي .وٍٍف  ألاتٌ

 :  جددًد اإلافاهُم

ٔــــبٚ ت  و تــــل ٠لــــ  أك تاحــــن ٠ٌــــل ٬يانــــم تــــ ك تحــــن أت ل اوــــ  نــــا وحل ــــل

دحنـــم لٳـــ  وتضـــح ن١ـــالو ولـــٴ ت  ل اوـــتم و٭ـــ م ٠له ـــا تــــ اإلا٩ـــاهيو الت  اايــــ  اإلات٥

 ل لٴ ا و  ٌا اى يحلل الب١ٖ ن  ا مه نا له:، نـ وت  ح ال     أٰت  الل او 

 الىاكع الاجخماعي:

يثيــــل ا الٳــــاوَ ال٭ــــاوو أت اغصاِــــم  ٌـــــ ي١ ال ا٬ــــ٢ الاجتهــــا ه مــــه ن وــــ ٠  ٰت

 : ى نـَ ٠ـلج اب١ـال ًىـ٭ي  أواوـي  قـهت تهنـم تـ لٴ الٳـم اإلاتٳانـم الـ ك  تٳـ

 الب١ــل الن٭ــامه، الب١ــل اغصٕــا ك، الب١ــل البي ــي أت اغر٥ امــه تالب١ــل الثٍــ ك،

ا الب١ــل الت٩ــا٠له التٌٝيمــي تجهي١ ــا وتتىــل تّــ  ج نة اتٙــ  تنتٳانلــ  يـــ  تأ 

ــــــ  ه وــــــ اى ٠لــــــ  نىــــــت    وـــــــ مــــــه ٔــــــ ى وتليــــــاا الــــــ  ه الاجتهــــــا ه ال ا تاإلأ 

إلاتتهــــ٢ ٰٳــــم ألا ـــباُ أت اغرها٠ــــاا أت اغرها٠ــــاا اإلاحليــــ  أت ٠لــــ  نىــــت   ا

 توٌٝيهاوم اإلافتل٩ .
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ت فتل٪ ال ا٢٬ الاجتها ه ٠ـَ ال ا٬ـ٢ البي لـ عه أت ال ا٬ـ٢ اإلا١ مـه ال٩ـ لك  

حيــن  هنــم نىــت   ٜاه  ــا وــو اًٍــا   نــَ  ــ ٵ الت٩ا٠ــم الاجتهــا ه تدالتــا ه 

ت هٲـَ ا٠تبـا  ال ا٬ـ٢ ، يتـاج اغصـ ا  الثٍـ ك ،  تتاتم اللتا٢٨ تألا١٨ـاٵ ال٩ ل ـ 

أيم  تٳ ى نَ اإلابال  الاجتها٠ي  اإلا٭ب ل  للهتته٢.الاجتها ه ٠ل  
1
 

 ج اويــــــا ي٭ّــــــل تــــــال ا٢٬ الاجتهــــــا ه مــــــه هــــــ   الل اوــــــ  ٘بي١ــــــ  الت٩ا٠ــــــم  - 

ل ـ ا الت٩ا٠ـم تـ ى  ال٥يـا ت  أت الايحىـا   الاجتها ه نَ حين اغصٕ   تالٲنا٨ 

تنــــــاه  ٱــــــاوَ نــــــَ و٩ا٠ــــــم اجتهــــــا ه مــــــه ٜــــــم اي ٍــــــا  ال ٬هٌــــــ  ، آلاتــــــاى تألاتٌــــــاى

 ألاتٌاى مه ه ا ال١الو التٲٌ ل عه اإلا١اِ . ٗتايف ا

 :  الخفاعل الاجخماعي

٠ــَ  ا  ــا  بـــ  ت١ تـــ الت٩ا٠ــم الاجتهــا ه هــ  ال١هليــ  الاجتها٠يــ  ألاواوــي  ال 

، غأت تـــــ ى اغرها٠ـــــاا  نــــــ  مـــــه الاوّـــــاٵ تمـــــه ال١ ٬ـــــ  اإلاتباللـــــ  تـــــ ى ٨ـــــ ل َ أت أٰ

 يــــ الت٩ا٠ـــم تـــ ى ألا ـــباُ وـــل ٱا اجتها٠يـــا ألى الٌـــاه   بـــالل ى اإلا١ا بــــ  تي١ت

اإلاتبالٵ ٠ل  ول ٯ ب١ٕ و الب١ٖ تو ١٬ـا  و ت٨ٲـ هو نـَ  يـ  ت ها و ى الت  

ا اا.ت   ٵ الل٥  تال ن م  الٌا
2
 

 ت ٬ــ٪  نـــ  الت٩ا٠ــم الاجتهــا ه ال١ ٬ــ  اإلاتباللــ  تــ ى ٨ــ ل َ أت أٰ ٌـــ ٰهــا ي١

نَ ٨ ل َ . نـ  آلا   َ   ا ٱاي ا أٰ ول ٯ ٱم ن  ها ٠ل  ول ٯ
3
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ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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تالت٩ا٠ــــم الاجتهــــا ه مــــه ل اوــــ ٌا هــــ   ال١ ٬ــــ  اإلاتباللــــ  تــــ ى  ٌـــــ اج اويا:١ً

آلاتـــاى ٠لـــ  ألاتٌــاى نـــَ  ـــ ٵ التٍٍـــف    ــــ  آلاتــاى تألاتٌـــاى لا ـــم ألاوـــ ج تحيــن  إ 

 الاجتها٠ي  تّ  ج نباٌ ج لتى أ   تاوٙ .

 :  ألاطسة

٨األوـــــ ج قـــــه الـــــلٟ  اغصّـــــ ى تأهـــــم ، ألاوـــــ ج ل٥  ـــــا   ألاوـــــ  أك ال٭يـــــل ٌــــــ ت١

دٙ ا أن  نٍة ٯ". ـ   تـ وم تاغرها٠  اليـ  ال جم ت٠ٍ
1
 

٨األوـــ ج قـــه "٠بـــا ج ٠ـــَ يٝـــام اجتهـــا ه  هليـــم ٠٭ـــم اإلاتتهـــ٢ توـــتحٲو ٨يـــم 

وبٚ ا وبا٘ــــــا   ت ي٭ــــــا ته١ت٭ــــــلاا اإلاتتهــــــ٢ تو٭اليــــــل   ـــــــ    الوــــــم ٰهــــــا أى يٝان ــــــا 

٠ليـــــــم نـــــــَ يٝــــــام مـــــــه ٌـــــــإتى الىياوـــــــ   يــــــــ  تنــــــا يى، ت٠ ٨ـــــــم اغبل٭ـــــــ توا  فــــــم 

"تالا٬تّال تالة تي  تال٭ٕاى
2
. 

دٙ و الــنتاج  ـــ  تــ ى ألاوــ ج قــه " نته ٠ــ  نــَ ألا٨ــ ال : جي تلــ ٯيـــ    ت ـــ  

  ٌـ تاللم أت التث
 
 ت ت٩ـا٠ل ى وـ  ا

 
 تاحـلا

 
تلٳـم لت   اإلاحـلل ٰـنتج ،   ل٩ ى تاتا

ى  ٭ا٨  نٍةٰ   "يـ نٳ   –أ    –أا  –أم  –أ  : أت ٰنتج 
3
 

ج يـــــ  ي٭ّــــل تاألوــــ ج مــــه هــــ   الل اوــــ  اغرها٠ــــ  الاجتها٠يــــ  ال٥ّ :اج اويــــا

 وتٳ ى نَ ألا  تألام تألاتٌاى تيىٲٌ ى مه نىٲَ نىت٭م. تـ ال

                                                 
ــن ،تالايحــ ا٧ اغر  هــ  نـَ ال ٬ا ــ  مــه تلت هـا ال١ ديــ  ألاوــ ج الىــ م، ٠بـل ٨ــا ت٫   جــ ،   ٠بـل1  اإلاٰ 

 .16ُ ،1988 ،ال  آ تالتل  ا،  ٌـيألان للل اواا ٌـ ألن

 .14 ،1966ُ ال٭اه ج، ال  ٕ ، نٲتب  ،6ٗ تاإلاتته٢، ألاو ج ،ال امه ٠بل ٠له 2

 الاجتهـــاٟ، ٠لــو ٬ـــان ه اغرــ ه ك، ال ــالك ٠بـــل .1988ُ،19 ،ؤلاوــٲٌل    اغصـــل ن اغرــانعه اإلاٲتــا-3

ٗ3. 



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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 مىاكع الخىاؿل الاجخماعي :

تىـــه  للهٍـــة ٯ ٨ه ـــا تشًٍـــاى  تــــ   اليــــيقـــه نٌٝ نـــ  نـــَ الٍـــبٳاا الالٲة ت

نــ٢ أ٠ٕــاى  يـــ ن ٬ــ٢  ــاُ تــم تنــَ  ــو  دٙــم نــَ  ــ ٵ يٝــام اجتهــا ه الٲة ت

آ ــ  َ لــلي و الاهتهانــاا تال  ا ــاا ي٩ىــ ا أت جه١ــم نــ٢ أِــل٬اى اغران١ــ  أت 

ج اا ب١يلج أ    . تـ ات ح الناي   
1

  

 مـــه تىـــ يم اغصيـــاج الاجت 
 
ها٠يـــ  ٰهـــا ت١ـــ ٧ ت ا ـــا ااٌـــبٲ  ن ا٬ـــ٢ ١٨الـــ  جـــلا

ـل٬اى تال٭ـلان  نـَ الاوّـاٵ تب١ٕـ و الـب١ٖ  ت ى نته ٠  نَ اإلا١ا ٧ تألِا

توبـــــالٵ  وــــــ توهٲـــــ  و أ ٕـــــا نـــــَ الت اِـــــم اإلا  ـــــ  تالّ  ، تب١ـــــل وـــــٌ اا ٘ـــــ اٵ

ـــل ال١ ٬ـــ  الاجتها٠يـــ  تيـــ  واا تــــ اا اليــــيها نـــَ الانٳايــــ  الّـــ   ت٤ و٘ 
2

ٰهـــا ، 

يىـتفلن ا الٌـاه للت اِـم اا ن ج لج ٠ل  ٌبٲ  ألاية يـ  ٌـي    أا ا و٭ يـ  تٍ

 ن٢ ب١ٕ و الب١ٖ. تالت٩ا٠م

   ـــتو نـــَ   ل ـــا الت اِـــم يــــي ج اويـــا: قـــه ٠بـــا ج ٠ـــَ ٠ـــلج ٌـــبٳاا الٲة ت-

تي تهـــ ى   ــا ج الـــب ل تــــ تح ٨يهــا تـــ ى أ٨ـــ ال ألاوــ  أت تيـــ  و تدـــ ى أ٨ــ ال آ ـــ  َ

ـــــــــٟ  ن١ـــــــــ ى ات ه ا ـــــــــ  ن١يٌـــــــــ   ها وـــــــــ ا ا نـــــــــَ  ـــــــــ ٵ ن ا٬ـــــــــ٢ الت اِـــــــــم  تهٔ 

 .ن  تو الت اِم ٨يها تي  و بٍ ا احيالاجتها ه 

                                                 
 ،جان١ـــ 15 ٠ـــلل ،الة تيـــ  نتلـــ  ،ال١ بـــ  ال١ـــالو مـــه الاجتهـــا ه الت اِـــم ن ا٬ـــ٢ اوـــتفلام ،ماهـــ   اضـــ ي-7

  .2003ُ،23 ،٠هاى ،٠هاى

 تأب١الهــا الاجتهــا ه الت اِــم ن ا٬ــ٢ ناهيــ  الاجتها٠يــ  الٍــبٳاا  ــ  ج ،اإلا٭ـلالك   وـ٪ ٤ىـاى  الل-8

َ ٠لــــــــ  الىياوــــــــي   ٌـــــــــيالل  الا٬تّــــــــال   تالاجتها٠يـــــــــ  ـ ٌـيــــــــالت٭  ال٩ٌــــــــا ي، لا  ،تال١ــــــــالو ال١ بــــــــ  الــــــــ٘ 

  .283 ُ ،2013 ،1ألا لى،ٗ
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 :  السكمىت

  يــيقه التح ٵ مه ألاواليا الت٭ليل ـ  اإلا١ ـ ل ل ـا   ـ  يٝـو اغص٩ـٞ الالٲة ت

ا  نــا تـــيتهـ ا التحــ ٵ يىـتل ه الت١ــ ٧ ٠لـ  ٱــم الٙـ ٫ تألاوــاليا ال٭اوهـ  تا 

  ٌاوا ن٢ الباف  الٙالب  ل  ا التح ٵ .
1
 

أى ال ٬هٌــــ  ٠هليــــ  أت اجــــ اى  بـــــ  ٨ا٠ت: Houg hodgesتي١ ٨ ـــا هــــ ج هــــ لجن 

اا ....    ٌٳم  ٬مي . لتح  م اإلاحت   ال٩ٲ ك اإلاتا  ٠ل  تويٚ اإلافٙ٘ 
2
 

تال ٬هٌـــ  مـــه ل اوـــ ٌا هـــ   اوـــت١هاٵ أ٨ـــ ال ألاوـــ ج اغرناو  ـــ   ٌــــ ١ً: اج اويـــا

الي نيــــــ   نفتلــــــ٪ اًٍـــــٙ  حيــــــا  و ت اِـــــ  ألاتٌــــــاى التٲٌ ل جيـــــا اغرل ــــــلج مـــــه

، ال٩ـاي تـ ٯ: ٰه ا٬ـ٢ الاوّـاٵ الاجتهـا ه ننـم الاية يـ  تاإلاتهنل  مه وٙبي٭اا

ها نـــــــَ توــــــــاوم الت اِـــــــم الاجتهــــــــا ه يـــــــــ  تالاًىـــــــت٥ ام ت٤ بـــــــــ  اإلااىـــــــٌت ، ال٩ا 

للت اِــــم تاغصــــ ا  تالل لٌـــــ  تول٭ــــ  اإلا١ل نــــاا تاإلا١ـــــا ٧ تنفتلــــ٪ اغبـــــلناا 

 و٭لن ا ه   ال واوم. تـ ال

 اإلاى جُت: ؤلاجساءاث

ـــــ ٵ   ـــــ   تــــــ الٙ  ٭ـــــ  النـــــَ اإلا١ـــــ ت٧ أى اإلاـــــٌه  هـــــ   يىـــــلٲ ا الباحـــــن للِ 

ــ لٴ هــ  الت١هــٮ مــه البحــن تهــ  اغبــٚ  ــٟ  الل اوــ  ٰت ؤلاحا٘ــ  تؤلاإلاــام تهٔ 

ـ ٵ   ـ  ال ـل٧ تنـَ اإلات٩ـٮ ٠ليـم ٨ـاى  اإلاتفـ  نـَ ٘ـ ٧ الباحـن نـَ اجـم الِ 

ـــٟ  قــه ال وحـــلل اإلاــٌه  اإلاتبـــ٢ مـــه الل اوــ  تو  هٲـــَ الاوـــت٥ٌاى  تــــ ٘بي١ــ  اإلأ 
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 نٲتبـ  نٙب ٠ـاا ،ال  ـآ ،ال ٬هيـ  اإلا١ل نـاا نّـال  توّـهيو وحليـم مـه ل اوـاا ،احهـل ٨ـ ج أحهـل 2-

 2009ُ،29 ، ٌـيال٘  ٨ ل اإلالٴ
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بحن الـ ك ي٭ـ م تـم. اوب١ٌـا جهلـ  نـَ اإلاٌـان  وـت ىم توتها ـ ف ٠ٌم مه يٙا٫ ال

 تدحنٌا ه ا.

ا  اإلاـــٌه  الـــ ك   ب١ـــم الباحـــن مـــه ل اوـــتم أهـــو  ٙـــ ج مـــه نىـــا  تــــيا  بــــ  ي١ت

ا  اإلاـٌه   ـتو ٬بـم الٍـ تٟ مـه  جـ اى البحـن تهـ   ٭ــ م تــيالبحـن ال١لمـي ألى ا 

ـٟ  ل اوـ  نـا ا أيـم  تٕــهَ ٰهـ، ٠لـ  ٰي٩يـ  وّـ   توفٙـيٚ ال١هـم حـ ٵ نٔ 

  1نته ٠  نَ ؤلاج اىاا اغباِ  تهتاٵ ل او  ن١يٌ  .

 اإلاى   الىؿفي:

ــ٩  ٠لــ  أيــم ٘  ٭ــ  نــَ ٘ــ ٫ التحليــم تالت٩ى بٍــٳم  يـــ  ي١ــ ٧ اإلاــٌه  الِ 

ـــــ١ي  اجتها٠يـــــ  أت  ـــــ ٵ   ـــــ  أ٤ـــــ آ نحـــــللج لٔ  ٠لمـــــي نـــــٌٝو نـــــَ أجـــــم الِ 

ت هٲـــــــــَ أى  تٕـــــــــهَ ٠ـــــــــلج ٠هليـــــــــاا ، ىٌــــــــــ نٍـــــــــٳل  اجتها٠يـــــــــ  أت وـــــــــٳاى ن١ي

ٰتحل ــــل ال٩ــــٓ  تت١  ـــــ٪ نٍــــٳل  البحــــن توحليل ـــــا توحل ــــل يٙا٬ ــــا تنتـــــاٵ 

ا يـــــــ  تأ ، الٌتــــــاو  يـــــــ  اإلاثــــــح ت٨حــــــْ جهيــــــ٢ ال  ــــــاوٮ اإلات١ل٭ــــــ  تاإلاٍــــــٳل  تو٩ى

2.الِ  ٵ     اوتٍتاجاا تاوتفلان ا لأل٤ آ اإلاحلي  أت ال٭ ني 
 

 ا اا التالي :تـيت٠ليم ا ة يا ه ا اإلاٌه  ل   

 ، تٱا٨ي  للٝاه ج اإلال تو جه٢ ن١ل ناا تا ص   - أ

بي١  الٝاه ج اإلال تو  تالٝ اه  اإلاحيٙ  ل ا  -    ، وحل ل ي ٠ي  ٘ت

                                                 
 لا   ، تآ  تى  ص اتك  غت م ل ،:و جه   يـيؤلاًىا ال١ل م مه ال١لمي البحن نٌهري  أيت ه، ن  يي - 1

 .1،2004ُ،101ٗ للٍٍ ، ال٭ّب 

 تالبحـــن ال١ـــا ه الت١لـــيو تما ج ،الاجتهـــا ه البحـــن ٘ـــ ٫  ٌــــ ،اغصىا اإلاـــ١ٌو ٠بـــل حىـــ ى، نحهـــل  حىـــاى 2

 .157ُ ،1981 ،ب٥لال ال١لمي،
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٠  ــا  يـــ   ٩يــليا هــ ا اإلاــٌه  مــه ل اوــ  الٝــاه ج ٰهــا قــه مــه ال ا٬ــ٢ تالت١ب - ا

ــي   ّاوّــ ا  ــو ١ً ٠له ــا ٰهيــا  بـــ  ٰي٩يــا تدتحليل ــا تتِــ٪ ٱــم ن احل ــا تؤ 

ي  ل ج  ا وبا٘ ا تالٝ اه  ألا   .  ل٠ٙاه ا وحلي ، تؤ 

 اإلاى   ؤلاخـاثي:

ه  ٘  ٭  ٰهي   ٍتهر ا الباحن ن١تهلا ٠ل   ٙ اا ن١يٌـ  و٭ـ م أواوـا 

ا يــــي٠لـــ  جهـــ٢ اإلا١ل نـــاا تالبيايـــاا حـــ ٵ ٜـــاه ج ن١يٌـــ  توٌٝيه ـــا تو جهت ـــا تيا

ـــــــ  يتـــــــاو  ـــــــ ٵ      ت٠لهيـــــــ  ٌــــــــيل٬ـــــــ  ت ٭ي نــــــــ  أٰ  ـــــــو وحليل ـــــــا   أـــــــيا ب٥يـــــــ  الِ 

تفّـــــُ  الٝـــــاه ج ٬يـــــل الل اوـــــ . تا٠تهـــــليا ٠لـــــ  هـــــ ا اإلاـــــٌه  أليـــــم   ٌاوـــــا 

. ٨اوـــــــتفلنٌا  ٰت٭ ـــــــٟ  بي١ـــــــ  اإلأ    تىـــــــا٠ليا ٠لـــــــ  وح  ـــــــم اإلا١ل نـــــــاا ٌــــــــي٘ت

٭ــ  نــَ اإلايــلاى   ــ  ن١ل نــاا  ٬هيــ  غ ٰهيــ    ل ــا لولــ   حّــاوي  نتهنلــ  ثناإلاٌ

  .ـييمه الٍىا اإلاف    تال١ تٓ البيا

 أدواث جمع البُاهاث: 

قـــه ٠بـــا ج ٠ـــَ يهـــ  ج  ٕـــو نتهـــٟ  نـــَ ألاوـــفل   تــــ الاوـــتها ج ال وــت١هلٌاا

و جــم   ــ  أ٨ــ ال ٠يٌــ  البحــن ت لــٴ نــَ اجــم اغصّــ ٵ ٠لــ  تيايــاا تن١ل نــاا 

ــٟ  البحــن مــه حــ ى ١ًــٓ  ٠لــ  اإلابحــ ث الت٭يــل ت٠ــلم اغبــ تج  نت١ل٭ــ  تهٔ 

تا ة يــا هــ   ألالاج ألا ــا و ٌاوـــا ٠ــَ أ٘ هــا ال١  ٕــ  تنٕــاني  ا الت٩ّـــيلي . 

. توو تٌاىها تـ  ٟ  وإالا.  17ن٢ ٘بي١  اإلأ 
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   العُىت:

  تقـه يــيوته٢ نٌم البياياا اإلايلا تـ ال١يٌ  قه جنى نَ نتته٢ الل او  ال

جــنى نــَ الٳــم .
1

تا٠تهــليا مــه هــ   الل اوــ  ٠لــ  ال١يٌــ  ال١ٍــ اوي  الثىــيٙ   

ـــــ  تـــــاى  ٳــــــ ى ٔـــــهَ  رـــــو ال١يٌــــــ .  تــــــ ال  ٳـــــ ى أل٨ـــــ ال اإلاتتهــــــ٢ ي٩ـــــي ال٩ِ 

حيـن وـو و ميــ٢ ، ٠لــو الاجتهـاٟ ناوـة  تال١يٌـ  نـ    ج نـَ ٘لبــ  الىـٌ  ألات ـ 

 ن  ا. 20ن  ا تت١   اوة جاٟ  40  اوتها ج توو اوة جاٟ 60وت ى غ

 جدلُل هخاتج الدزاطت:

.الٌ يـ    و مي٢ أ٨ ال ال١يٌ  حىا نت1٥اغرلتٵ  ٬و غ  ٟ 

 % ٯ اغرٍي

 ٰ  12 30 

 70 28 أي ف

 100 40 اإلاتهٟ 

ن٭اتــم ، %70وٲــ ا ا تٍىــب   نــ  ي حـٞ نــَ اغرــلتٵ ا٠ـ   أى الايــاث هــَ ألاٰ

نَ الـ ٱ   أك أى  نـ  ته  نا  ب ى أى اغران١  ٨ه ا ًىب  الاياث أٰ ، ٱ    30%

 .ن اغران١ يـاتها يىمف تت  الي م ت١ ٧ اغران١  اغرناو   

 الىَ يـ    و مي٢ أ٨ ال ال١يٌ  حىا نت2٥ ٬و غاغرلتٵ 

 % ٯ الىَ

22-23 22 55 

24-25 12 30 

 15 06 نـ ٨ ٰ 26

 100 40 اإلاتهٟ 

                                                 
ـيلك، ِـاغح يــ بٍ 1  ،2000 الٳ  ـ ، اغصـل ن، الٲتـا  لا  ،وٙبي٭يـ     ـ  الة تـ ك، البحـن نٌـان  الٌ 

ُ59. 
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نـــــَ اإلابحـــــ   ى  ةـــــ ات   %55أى ًىـــــب   02ي حــــٞ نـــــَ  ـــــ ٵ اغرـــــلتٵ  ٬ــــو 

 ةــ ات  وــ  ا نــا  تـــ تاٌهــا ال٩فــ  ال، ًىــب  بـــ  وــٌ  تقــه أٰ 23ت 22وــ  و نــا تــ ى 

للهبحــ   ى الــ  َ % 15ا ًىــب  يـــ  تأ ، %30وــٌ  ٨بل٥ــ  ًىــبت ا  25ت 24تــ ى 

، تقـه ًىـا نٌٙ٭يـ  ٠لـ  ا٠تبـا  ًىـب  وـٌ  تقـه أِـ٥ 26نَ  نـ   و أٰ بل٦ و 

 .ا وهنم ٘لب  الىٌ  ألات   ناوة ا يتـيت٢٬ ٠له ا ا  تـ ال١يٌ  ال أى

 ألاو ج  و مي٢ أ٨ ال ال١يٌ  حىا يٟ  3اغرلتٵ  ٬و غ

 % ٯ يٟ  ألاو ج

 80 32 ي ت  

 20 08 نهتلج

 100 40 اإلاتهٟ 

  بــــــ ى لٌــــــا نــــــَ  ــــــ ٵ اغرــــــلتٵ ا٠ــــــ   أى ألا٤لبيــــــ  اإلاٙل٭ــــــ  نــــــَ اإلابحــــــ   ى 

مــــه حــــ ى تل٥ــــ  ًىــــب  الــــ  َ  ٍتهــــ ى ألوــــ  ، %80تٍىــــب    ٍتهــــ ى ألوــــ  ي ت ــــ 

 الٍىـــــا لولـــــ  و وـــــي ل جي  وٝ ـــــ  أى تل ـــــ  ، %20نهتـــــلج ٨بل٥ـــــ  ًىـــــبت و 

٤البي  او  اإلاتته٢ اغرناو ك قه أو  ي ت   تاٌهـا ألاوـ  اإلاهتـلج تـلأا وت  ـ ف 

ـا٨    ـ  اوـت٭ ٵ ألاوـ  مـه  تاتىاٟ اإلاـلى ول  تيا ته ا ي١ ل     التحٕ  تأل

ج مــه يـــ  ٱايــ  نٌ ٍــ ج تّــ  ج ٰب تـــ ت٩ٌىــ ا ٠ــَ ألاوــ  اإلاهتــلج ال ال ٬ــ  الــ اهَ

 نتته١ٌا مه اإلااض ي.

 اوتفلانا نَ ٘ ٧ أ٨ ال ال١يٌ  نـ  اإلا ا٢٬ ألاٰ   ب ى 4اغرلتٵ  ٬و غ

 % ٯ اوتفلانا نـ  اإلا ا٢٬ ألاٰ

 46.92 38 ٨اىب ٯ

 27.16 22 اًىت٥ ام

 12.34 10   وـيالي  

 11.11 09 تاتي آ 

 02.47 02 ليت اموـي
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 100 81 اإلاتهٟ 

نــَ نتهــٟ  ال١يٌــ   نـــ   ٝ ــ  نــَ  ــ ٵ نتهــٟ  التٲــ ا اا أيــم أٰ: ن حٝــ *

نــــــَ اجاتـــــ  تاحــــــلج ٠لــــــ  هــــــ ا  نـــــــ  تهـــــ ا  اجــــــ٢ لٳــــــ ى أى اإلابحـــــ   ى ا تــــــا تا أٰ

 الىإاٵ.

ن ا٬ـــ٢ الت اِـــم اوـــتفلانا نـــَ  نــــ     ـــح لٌـــا هـــ ا اغرـــلتٵ الـــ ك  بـــ ى أٰ 

نـــــــَ أ٨ـــــــ ال ال١يٌـــــــ  يىـــــــت١هل ى  %.46.92٘ـــــــ ٧ أ٨ـــــــ ال ال١يٌـــــــ  أى نـــــــا ًىـــــــثتم 

 %27.16الاًىـــــــــت٥ ام تٍىـــــــــب  ال٩ـــــــــاي تـــــــــ ٯ تقـــــــــه الٍىـــــــــب  ألا٠لـــــــــ   ـــــــــو  ليـــــــــم 

 %11.11ب١ــــل  لــــٴ الــــ اتي آ  تٍىــــب   وـــــ  ــــو   ، %12.34   تٍىــــب  وـــــيتالي  

 تقه أ٥ِ  ًىب  . %02.47 ر ام تٍىب  تـيا اليـ  تأ 

 تضـــــح نهـــــا وـــــبٮ أى أ٤لبيـــــ  أ٨ــــــ ال ال١يٌـــــ  يىـــــتفلن ى ال٩ـــــاي تـــــ ٯ مــــــه 

اوـت١هالم  لىـ  ل  ن ا٢٬ الت اِم الاجتها ه ه  ت حٝ  تاألههيـ  ألات ـ  تهـ ا

ا٨       ّاوْ تنه زاا أ      وت١لم  حٝ  ل    تاألتل   . تأل
    هنم ن١لٵ الاوتفلام الي ن  إلا ا٢٬ الت اِم الاجتها ه5اغرلتٵ  ٬و غ

 % ٯ اإلا١لٵ

 15 06 وا٠  1أ٬م نَ 

 30 12 وا3وا ا   2نَ

 15 06 وا5وا ا    4نَ 

 40 16 وا٠اا5نَ  نـ  أٰ

 100 40 اإلاتهٟ 

هـــ ا اغرـــلتٵ ن١ـــلٵ الاوــتفلام اليـــ ن  إلا ا٬ـــ٢ الت اِـــم الاجتهـــا ه    ــح 

 ـــو ، %40وـــا٠اا   نيـــا تٍىـــب  : 05نـــَ  نــــ  أٰ يــــ  حيـــن جـــاىا أ٠لـــ  ًىـــب  إلات٥

 وــا٠ 1أ٬ــم نــَ  يـــ  ، ت ليــم نت٥%30تٍىــب   وــا٠اا 3 وــا٠  ا ــ  2نــَ  يـــ  نت٥

 لٳم ن  ها . %15وا٠اا تٍىب   5وا٠اا      4تنَ 
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ًىــــتٍت  نهــــا وــــبٮ أى ا٤لبيــــ  ا٨ــــ ال ال١يٌــــ  يىــــتفلن ى ن ا٬ــــ٢ الت اِــــم 

ـــ   تهـــ  نـــا  بـــ ى أى ألاتٌـــاى  وـــا٠اا   نيـــا 5نـــَ  نــــ  ت ٰالاجتهـــا ه تّـــ  ج ن٩٘ 

ألانــ  الــ ك  ت١ل ــو ي١اٍــ ى   ٭ٕــ ى أت٬ــاا ٘  لــ  مــه اوــتفلام هــ   اإلا ا٬ــ٢

تــاى تهــ  ي٭ــْ تايحّــا  الت٩ا٠ــم الاجتهــا ه نــ٢ آلا  مــه ٠نلــ  اجتها٠يــ  تدالتــا ه

 . الاجتها٠ي  التٍٍف  ولبيا ٠ل  ٠هلي   ـ نا  إ 

 ٭ٕه ا  تـ ال تاإلا٭ا ي  ن٢ اإلالج   نلج و٩ّ  اإلا ا٢٬ الاجتها٠ي 6جلتٵ  ٬و غ

 ن٢ آلاتاى 

 % ٯ اإلالج

 37.5 15 و٩ ٫ 

 62.5 25 و٭م

 100 40 اإلاتهٟ 

مــــــه   ٭ٕـــــه ا تــــــ  أك اإلابحـــــ ث    نـــــا ٱايـــــ  اإلاـــــلج ال 06 هنـــــم اغرـــــلتٵ  ٬ـــــو 

 ٭ٕــــه ا نــــ٢  تـــــ وّــــ٩  ن ا٬ــــ٢ الت اِــــم الاجتهــــا ه و٩ــــ ٫ أت و٭ــــم ٠ــــَ اإلاــــلج ال

 ٭ٕـــــ ا ا مـــــه  تــــــ آلاتـــــاى حيـــــن تل٥ـــــ  ًىـــــب  الـــــ  َ ِـــــ ح ا تـــــ ى هـــــ   اإلاـــــلج ال

تاٌهـــا ًىـــب  الـــ  َ ، %62.5 ٭ٕـــ ا ا نـــ٢ آلاتـــاى  تــــ التّـــ٩  و٭ـــم ٠ـــَ اإلاـــلج ال

 تــ   و٩ـ ٫ اإلاـلج ال ٭ٕ ا ا مه وّـ٩  اإلا ا٬ـ٢ الاجتها٠يـ تـ ِ ح ا ت ى اإلالج ال

 . %37.5 ٭ٕ ا ا ن٢ آلاتاى ٨بل٥  

 تضــح نــَ هــ ا اغرــلتٵ أى أ٤لبيــ  أ٨ــ ال ال١يٌــ   ٭ٕــ ى أت٬ــاا نــ٢ آلاتــاى 

  ٭ٕــ ا ا مــه وّــ٩  ن ا٬ــ٢ الت اِــم الاجتهــا ه نهــا  ــلٵ ٠لــ  تـــ و٩ــ ٫ اإلاــلج ال

وّــ٩  هــ   اإلا ا٬ــ٢ لــو  هٌــ٢ اوــته ا   لــٴ الت٩ا٠ــم تالت اِــم اإلاباٌــ  تــ ى  أى

نَ أ٨ ال ال١يٌـ  الـ  َ ِـ ح ا  %37.5 و أيم ًثرم أى ًىب  ، تاى تألاتٌاىآلا 

 ٭ٕـــ ا ا نـــ٢ ألاهـــم قـــه  تــــ تـــ ا و  ٭ٕـــ ا أت٬ـــاا وّـــ٩  اإلا ا٬ـــ٢ و٩ـــ ٫ اإلاـــلج ال
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ج توّــ    تا ـح تــ ى ال ٬هٌـ  توّـ٩  ن ا٬ــ٢ الت اِـم الاجتهــا ه بــ  ًىـب  ن١ت

ألاتٌــــاى ألانــــ  ت آلاتــــاىتــــاا ي ــــلل تا٬ــــ٢ الت٩ا٠ــــم ألاوــــ ك تالت اِــــم اإلاباٌــــ  تــــ ى 

ي٩  الٙبي١ي  لألو ج مه ٠هلي  التٙبي٢ الاجتها ه.  ـ  ال ك  إ   ٠ل  الٜ 

   هنم نل  ٌٳ   ألاو ج نَ ال ٬  ال ك  ٭ٕيم ألاتٌاى ن٢ 07غ جلتٵ  ٬و

 ن ا٢٬ الت اِم

 % ٯ الٍٳ   

 15 06 ١ًو

 55 22 و

 30 12 أحيايا

 100 40 اإلاتهٟ 

نـــــَ ا٨ـــــ ال ال١يٌـــــ  ِـــــ ح ا تـــــ ى  %55أى    حـــــٞ نـــــَ  ـــــ ٵ هـــــ ا اغرـــــلتٵ 

بىـــــثا ال ٬ـــــ  الـــــ ك  ٭ٕـــــ يم نـــــ٢ ن ا٬ـــــ٢ الت اِـــــم  أوـــــ هو و تٍـــــتٳ  نـــــ  و

تــ ى أوــ هو أحيايــا نــا تٍــتٳ  نــ  و  %30مــه حــ ى ِــ   نــا ًىــثتم ، الاجتهــا ه

ًىــــب   ايـــــ  تأ ، بىــــثا ال ٬ــــ  الــــ ك  ٭ٕــــ يم مــــه ن ا٬ــــ٢ الت اِــــم الاجتهــــا ه

نـــــَ اإلابحـــــ   ى ِـــــ ح ا تـــــ ى أوـــــ هو تٍـــــتٳ  نـــــ  و بىـــــثا ال ٬ـــــ  الـــــ ك  15%

  ٭ٕيم ألاتٌاى ن٢ ن ا٢٬ الت اِم الاجتها ه.

نـــــَ  ًىـــــتٍت  نـــــَ هـــــ ا أى ألا٤لبيـــــ  نـــــَ اإلابحـــــ   ى و تٍـــــتٳ  نـــــ  و أوـــــ هو

  ـــ  أى   لـــٴ  دهـــا ي١ــ لت  ال ٬ــ  الـــ ك  ٭ٕــ يم مـــه ن ا٬ـــ٢ الت اِــم الاجتهـــا ه

تو يىـتفلن ا ا ٠ٌـل و اجـلهو لا ـم الباـ    ا٬ـ٢ه   اإلا ألاتٌاى و  بح تى مه

مـه حـ ى اى هٌـاٯ ًىـب  وتـ ه ل ـا تٍـتٳ  نـ  و ، ٨ و يىـت١هل ا ا  ـا ج الباـ 

تقـه ًىـب  ل ـا لولـ   %15ت % 30أو هو بىثا ه   اإلا ا٢٬ تقه ٠ل  التـ ا ه :

٠لـ  أى ن ا٬ـ٢ الت اِـم الاجتهـا ه أب١ـلا ألاتٌـاى ٠ـَ آتـاه و بىـثا الا٥ًهـاه 
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أى ايحّـا  الت٩ا٠ـم الاجتهـا ه تـ ى  ٌــ هاٵ اإلا٩ٗ  ل    اإلا ا٢٬ نها ي١تالاوت١

ن ٠ليم مه اغرلتٵ التا ه.  آلاتاى تألاتٌاى ته  نا واٰ 

  هنم نل  اي٭اُ اوتفلام ن ا٢٬ الت اِم نَ و٩ا٠م آلاتاى 08جلتٵ  ٬و 

 ألاتٌاىت

 % ٯ ي٭ْ الت٩ا٠م

 45 18 ١ًو

 55 22 و

 100 40 اإلاتهٟ 

اإلابحـــــ   ى لـــــو  ـــــٌ٭ْ  نـــــَ %55ًىـــــب    ـــــ ٵ هـــــ ا اغرـــــلتٵ أى  بـــــ ى نـــــَ 

مــــه ، نــــَ و٩ــــا٠ل و نــــ٢ أ٨ــــ ال أوــــ هو اوــــتفلان و إلا ا٬ــــ٢ الت اِــــم الاجتهــــا ه

نــَ أ٨ــ ال ال١يٌــ  ايــم ١٨ــ  أي٭ــْ اوــتفلام ن ا٬ــ٢  %45 حــ ى ِــ ح  ًىــب 

 الت اِم الاجتها ه نَ و٩ا٠ل و ن٢ أ٨ ال أو هو.

ا %45تدٍىـــب   ًىـــتٍت  نهـــا وـــبٮ أى و٭  بـــا يّـــ٪ ال١يٌـــ   ِـــ ح  تأ٬ـــ  

نــَ و٩ــا٠ل و  إلا ا٬ــ٢ الت اِــم الاجتهــا ه وــاهو ١٨ــ  تأي٭ــْ تــ ى اوــتفلان و

نــ٢ أ٨ــ ال أوــ هو تهــ ا نــا  ــإلك   ــ  ا دــاٯ التٍٍــف  الاجتها٠يــ  لألوــ  توــاهو 

م ٠ انــم  لــٮ جيـم  حهـ لألتٌـاى تهـ  نــا  ٌتـ  ٠ٌـم مـه ت١ن ـن ال١نلـ  الاجتها٠يــ 

 ال٭ٙي١  ن٢ الت٭اليل الن٭ا٨ي  تو٩ٲٴ ًىي  اغصياج الاجتها٠ي . 

: نل  ١ٌ   اإلابح ث تاوتت١ال ٠َ أو وم ٠ٌل اوتفلام ن ا٢٬ 9جلتٵ  ٬و

 الت اِم الاجتها ه

 % ٯ ال١ٍ   

 45 18 ١ًو

 55 22 و

 100 40 اإلاتهٟ 
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يٍـــ١ تى  نـــَ اإلابحـــ   ى ِـــ ح ا تـــ ا و و %55 ٝ ـــ  نـــَ هـــ ا اغرـــلتٵ أى  

، تاوتت١ــــال ٠ــــَ أ٨ــــ ال أوــــ هو ٠ٌــــلنا يىــــتفلن ى ن ا٬ــــ٢ الت اِــــم الاجتهــــا ه

نــَ أ٨ــ ال ال١يٌــ  أا ــو يٍــ١ تى تاوتت١ــال ٠ــَ أ٨ــ ال أوــ هو  % 45تاٌهــا ِــ   

 ٠ٌل اوتفلان و إلا ا٢٬ الت اِم الاجتها ه .

ــــيــــ  ًىـــتٍت  نهـــا وـــبٮ أى ًىـــب  ٰب  يٍـــ١ تى  %45: ج نـــَ اإلابحـــ   ى و٭ـــل  تـــ

تقـه  تاوتت١ال ٠َ أ٨ ال أو هو بىثا اوتفلان و إلا ا٢٬ الت اِم الاجتهـا ه

 الىـــلبي  اإلاة وبـــ  ٠ـــَ الاوـــتفلام اإلا٩ـــٗ  ل ـــ   ال وـــاوم نـــا  ـــإلك نـــَ الٌتـــاو 

 تالت٩ا٠م ٨يها تي  و . ٰ لٴ     ١ٔ٪ ال١ ٬  الاجتها٠ي  ت ى آلاتاى تألاتٌاى

اج  ٌاهــا  تـــ ا نــَ هــ   الل اوــ  ال هٲــَ اغبــ تج ل ـ تـــ ت  التـــيالٌ : اوهـ 

حــــ ٵ تا٬ــــ٢ الت٩ا٠ــــم الاجتهــــا ه تــــ ى ا٨ــــ ال ألاوــــ ج اغرناو  ــــ  مــــه ٜــــم ال ٬هٌــــ  

ج نــــــَ أ٨ـــــ ال ٠يٌ ٌــــــا يــــــ  تاي ٍـــــا  توـــــاوم الت اِــــــم الاجتهـــــا ه قــــــه أى ًىـــــب  ٰب

تىـــــــتفلم ال٩ـــــــاي تـــــــ ٯ مـــــــه الت اِـــــــم الاجتهـــــــا ه يٝـــــــ ا لىـــــــ  ل  اوـــــــتفلانم 

 ، أ     ته ز ل ا تنه زاا

ـل  الل اوـ    ـ  أى أٰ أنا نَ  بــ  حين ن١لٵ الاوـتفلام اليـ ن  ٨ل٭ـل وِ 

 05نــَ  نـــ  ًىــب  نــَ ا٨ــ ال ال١يٌــ  يىــتفلن ى ن ا٬ــ٢ الت اِــم الاجتهــا ه ألٰ

٨ســـي و٭ـــم   ٭ٕـــه ا اإلاىـــتفلن ى ل ـــ   اإلا ا٬ـــ٢ تــــ ال تاٌهـــا اإلاـــلج، وـــا٠اا   نيـــا

  ٭ٕ ا ا ن٢ أ٨ ال أو هو. تـ ٠َ اإلالج ال

تجــــــ ل ٌــــــٳ   نــــــَ ٘ــــــ ٧ ألاوــــــ  اوتــــــا  أتٌــــــاه و  تدالٍىــــــب  ل جــــــ ل أت ٠ــــــلم

ــل  الل اوــ    ــ  أى يّــ٪  اإلاىــتفلن ى إلا ا٬ــ٢ الت اِــم الاجتهــا ه ٨٭ــل وِ 

ال١يٌ  ٨٭ٚ نَ أ٨ ال ال١يٌ  و تٍتٳ  أو هو ن  و بىثا اوـتفلان و ل ـ   

 اإلا ا٢٬.
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أم نــــــــَ حيــــــــن نــــــــل   ي٭ــــــــاُ اوــــــــتفلام أ٨ــــــــ ال ال١يٌــــــــ  إلا ا٬ــــــــ٢ الت اِــــــــم 

ـل  الل اوـ    ـ  أى يّـ٪ الاجتها ه نَ الت٩ا٠م  نـ٢ أ٨ـ ال أوـ هو ٨ل٭ـل وِ 

ــــٌ٭ْ اوــــتفلان و ل ــــ   اإلا ا٬ــــ٢ نــــَ و٩ــــا٠ل و نــــ٢ أوــــ هو لٲــــَ ، ال١يٌــــ  لــــَ   

نَ ال١يٌ  ِ ح ا تـ ى الاتحا  مـه هـ   اإلا ا٬ـ٢ أي٭ـْ نـَ و٩ـا٠ل و  %45ًىب  

 ن٢ أو هو .

أ٨ــ ال ال١يٌــ  تاوتت١ــال ٠ــَ أوــ هو ٠ٌــل اوــتفلام  نــل  ٌــ١    تدفّــُ 

ت ا و ١ٌ تا ١٨ـ  تاوتت١ـال  %45 لت اِم الاجتها ه ٨ل٭ل أ٬ ا ًىب ن ا٢٬ ا

 ٠َ أو هو بىثا اوتفلان و إلا ا٢٬ الت اِم الاجتها ه.
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 :اإلاساجع

، هـــسق البدــــ  الاجخمــــاعيٌـــــ ، ٠بـــل اإلاــــ١ٌو اغصىا،  حىـــاى نحهــــل حىــــ ى .1

 .1981، ب٥لال، تما ج الت١ليو ال١ا ه تالبحن ال١لمي

فــــــــي جدلُــــــــل وجـــــــــمُم مـــــــــادز اإلاعلىمــــــــاث دزاطــــــــاث ، أحهــــــــل ٨ــــــــ ج احهــــــــل .2

 .2009،  ٌـينٙب ٠اا نٲتب  اإلالٴ ٨ ل ال٘ ، ال  آ، السكمُت

ــيلك، يـــ  بٍ .3 لا  الٲتــا  ، ،   ــ  وٙبي٭يــ مىــاق  البدــ  التربــىي ِــاغح الٌ 

 .2000اغصل ن،الٳ   ،

زـىزة الؼـبياث الاجخماعُــت ماهُــت مىاكــع ،   و٪ اإلا٭لالك،  الل ٤ىاى .4

ت ىـــــُـت والاجخماعُـــــت الاكخـــــادًت الدًىـُــــاعي وأبعادهـــــا الخلالخىاؿـــــل الاجخمـــــ

 .2013، ،لا  ال٩ٌا ي، ألا لى،1ٗ، الظُاطُت على الىهً العس ي والعالم

اضــــــــــــ ي٠ّــــــــــــام ال   ــــــــــــه،، الــــــــــــل َ ٠لــــــــــــه ن ســــــــــــ ف يـــــــــــــ     .5 ،لا  الاجخمــــــــــــاع الٍس

   .1997ال٩ٲ ،ال٭اه ج،

، العس ـــــياطـــــخ دام مىاكـــــع الخىاؿـــــل الاجخمـــــاعي فـــــي العـــــالم ،  اضــــ ي ماهـــــ  .6

 .2003، ٠هاى، ،جان١  ٠هاى٠15لل ، نتل  الة تي 

ألاطــسة العس ُــت ودوزهــا فــي الىكاًــت ، ٨ــا ت٫ ٠بــل الىــ م، ٠بــل     جــ   .7

مــت والاهدــساف ــن ألن، مــً الجٍس ، ال  ــآ   تالتــل ك،ٌـــيللل اوــاا ألان ٌـــ اإلاٰ 

1988 .   

اغرــــــانعه اإلاٲتــــــا ، 3ٗ، كــــــامىض علــــــم الاجخمـــــاع، ٠بـــــل ال ــــــالك اغرـــــ ه ك  .8

 .1988، اغصل ن ؤلاوٲٌل   

 ،اإلاى جُـــت فــــي هخابـــت البدـــىر والسطـــاتل الجامعُــــت٠نهـــاى حىـــَ ٠نهـــاى:  .9

 .1998نٍٍ  اا الٍ ا ، اغرناو ، 

  .1966، ال٭اه ج، نٲتب  ال  ٕ ، 6ٗ، ألاطسة واإلاجخمع، ٠له ٠بل ال امه .10
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 لا  اإلا١ ٨ــ  الاجتها٠يــ ، ،كــامىض علــم الاجخمــاع، نحهــل ٠ــا٘٪ ٤يــن .11

 . 2006 ٌل   ،الاوٲ

، :و جهـــ  تهــــُمى جُـــت البدـــ  العلمـــي فـــي العلـــىم ؤلاوظا نـــ  يي أيتـــ ه .12

 .2004، ال٭ّب  للٍٍ  لا ، 1ٗ، غت م ل  ص اتك تآ  تى  
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دوافع اطخ دام و  أػياٌ الفلاء الافتراض ي:و  العىف اللفظي

 ألاطالُب الخ جمُت في اإلاىاكؼاث الافتراكُت

 * Sad Houari khadidjaطاعد هىازي خدًجت 

 ملدمت

ت١ـــاٜو ت  ا  ا اغصل نـــ ٌــــيو٭ت   ةزا ـــل الاهتهـــام   نـــا ب١ـــل  ـــ م ت ههيـــ  الاية يـــ 

وهٲـَ ألا٨ـ ال نـَ نٌا٬ٍـ  نفتلـ٪  نٌّـاا تاوـ١  يــ  ألتا ها ال٭ال ج ٠لـ  و ٨

 يــ  ٬ـل أ ـا  هـ ا التهٲـ ى حهـاه الٲنت  ها،يـ  ٤ت  الىياوي ت  ال٭ٕا ا الاجتها٠ي 

 لــــــــٮ ٨ٕــــــــاى ٠هــــــــ ن   تا أى هــــــــ   اإلاٌّــــــــاا الا٨ة أــــــــي  ٬ــــــــال ج ٠لــــــــ بـــــــــ  ا٠تت 

ا٨ة اضـــ ي ٬ـــال  ٠لـــ  احتٕـــاى ال١ل ـــل نـــَ ال٩فـــاا اإلا هٍـــ  ب١يـــلا ٠ـــَ هيهٌـــ  

ؤلا٠ــ م الت٭ليـــلك،  و أى هـــ   الٌٝـــ ج الت٩اوليـــ  لــو وفلـــ  نـــَ ِـــب٥  تٍـــاوهي  

نٌّـــاا نـــا وـــ ٨   نـــَ ت  ت١ـــ ل   ـــ  جهلـــ  نـــَ ألاوـــبا  ل١ـــم أهه ـــا أى الاية يـــ 

 ّاوّ ا وـت١يٮ ٠هليـ  تٍـٲيم ٨ٕـاى ٠هـ ن  ا٨ة اضـ ي ت  و٩ا٠لي -و اِلي  

ت  تــــــي لـــــٴ يت  الا ـــــت ٧ت وـــــةز ل نـــــَ حـــــلج الّـــــ اٟت  نـــــَ اغر ايـــــا يــــــ  مـــــه ٰن

 إلاٍاٰ  ى ٨ا٠ل ى ٬ال  َ ٠ل  اغبٓ  مـه ي٭اٌـاا جـالج ه   اإلاٌّاا و٨ت٭ا 

نــــــَ  يـــــــ  ٨٭ــــــل أٜ ــــــ ا الٲن، اغحرـــــاعهت  هال٨ـــــ  ٬اوهــــــ  ٠لــــــ  التحليــــــم الٌ٭ــــــلكت 

اا الاية يــــــــ  ٰه ا٬ــــــــ٢ الت اِــــــــم ٌـــــــــيح ا و٭تـــــــــيو تـــــــــ الل اوــــــــاا أى اإلاٌّــــــــاا ال

الاجتهـــا ه أِـــبح  تٍـــٳم تافـــ   ّـــب  لٳـــم أٌـــٳاٵ ال١ٌـــ٪ الل٩ٝـــ  ٰهـــا أى 

الــــــ ك  تفــــــ  نٌــــــم ت  ال١ــــــلا  ت  الاوّــــــاٵ أِــــــب  ي٥لــــــا ٠ليــــــم الٙــــــاب٢ التهرمــــــي

                                                 
ؤلا٠ـــ م تؤلاوّـــاٵ، : ٘البـــ  لٰتـــ  ا  وفّـــْ ٠لـــ م Sad Houari Khadidjaوـــا٠ل هـــ ا ك  ل تـــ   *

 .1جان١  ه اى 
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٤البــا ت  تــال٭ ج٨ــٓ  أ٨ٳــا هو ت  ٠ــَ أي٩ىــ و يـــ  ال١ل ــل نــَ ألا٨ــ ال توــيل  للت١ب

 نا  ٍت  ه ا ألاول   و٩ا٠  ٠لاويا نها   .

 ؤلاػيالُت

تٍـــــــٳم اإلاٌا٬ٍـــــــاا جـــــــ ه ا أواوـــــــيا أل٤لـــــــا اإلاٌّـــــــاا الت٩ا٠ليـــــــ  ٰه ا٬ـــــــ٢ 

نٌتــــل اا الٌ٭ــــاً، حاتلــــ  ال١ل ــــل نــــَ الل اوــــاا ٨ ــــو ت  الت اِــــم الاجتهــــا ه

 ـ  ٘بي١  اإلاٌا٬ٍاا مه ال٩ٕاى ال١ه ن  الا٨ة اضـ ي نـَ نٌٝـ   وـلات ه ي ـل٧  

وحليـــــــــم ألاوـــــــــل   اإلاىـــــــــتفلم نـــــــــَ ٘ـــــــــ ٧ اإلاٍـــــــــاٰ  ى مـــــــــه ال٩ٕـــــــــاى ال١هـــــــــ ن  

نٌّـــــــا  ا ت  نـــــــَ البـــــــاحن ى ي١ لـــــــ ى ٠لـــــــ  الاية يـــــــ  يــــــــ  نـــــــ٢ أى الٲنت  الا٨ة اضـــــــ ي.

الت٩ا٠ليـــــــ  مـــــــه  لـــــــٮ ٨ٕـــــــاى ٠هـــــــ ن  ا٨ة اضـــــــ ي ي١ـــــــنم نـــــــَ ٬ـــــــل ج ألا٨ـــــــ ال ٠لـــــــ  

آ ــ   ت٭ــل  نــَ اغص  ــ ،  و أى ٨  ٭ــا   ه ــو تـــ الايفــ اٗ مــه نٌا٬ٍــ  ال٭ٕــا ا ال

  ـــ  ِـــ١ د  وح٭يـــٮ هـــ ا الٙـــ    اِـــ  نـــ٢ ونا ـــل  يــــ  يٍت  نـــَ البـــاحن ى ي١ت٭ـــل

 ّـــــاحب ا وـــــل٨ٮ هاوـــــم  تــــــ الاي ٍـــــا  ال اوـــــ٢ للهٌّـــــاا الت ٠ـــــلل اإلاىـــــتفلن ى

ل٭ــــل أتايــــ  يتــــاو   تىــــٙيحم.ت    الٌ٭ــــاًتـــــاالــــ ك يىــــاهو مــــه تٍت  لله١ل نــــاا

الا٨ة اضــــ ي ال٩ٕــــاى ال١هـــ ن   ال١ل ـــل نـــَ الل اوــــاا   ـــ  ا٨ت٭ــــا  اإلاٌا٬ٍـــاا مـــه

 بــ ى هــ ا ت  ال١ــلا  ،ت  الٌ٭ــلك ن٭اتـم ٤لبــ  ألاوــل   التهرمـيت  لألوـل   اغرــال

دالتـا ه ت  ألاول   ٠َ ١ٔ٪ اإلاٍاٰ  ى مه  ـٓ  ي٭اٌـاا ٬اوهـ  ٠لـ  اغحرـ ،

ايت ــاج أوـاليا وهرهيــ   حــاتل ى نــَ ت   تتـم هــإوى   ــ  وٕـه ى ال١ٌــ٪ الل٩ٝــ 

 حيـم ايت ــاج ت   ـ  أ ـ  ،٬هـ٢ الـ أك آلا ـ  نــَ جت    ل ـا ٨ـٓ  الـ أك نـَ ج ــ 

  ــــــ  تجــــــ ل ٠ــــــلج لتا٨ــــــ٢ وح٩ــــــن اإلاٍــــــاٰ  ى ٠لــــــ  نها وــــــ  هــــــ    هــــــ   ألاوــــــل  

وـــٌحاتٵ مـــه هـــ   ال  ٬ـــ  البحنيـــ  تىـــليٚ ت  الىـــل ٱاا مـــه البافـــ  الا٨ة أـــي ،

الٕــــــ ى ٠لــــــ  ٜــــــاه ج ال١ٌــــــ٪ الل٩ٝــــــ  مــــــه اإلاٌا٬ٍــــــاا الا٨ة أــــــي  مــــــه ال٩ٕــــــاى 
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نـــَ الٌٝ  ـــاا اإلا٩ىـــ ج نـــَ لتا١٨ـــم ايٙ ٬ـــا نـــَ جهلـــ  ت  ال١هـــ ن  الا٨ة اضـــ ي،

لتا٨ـ٢ ال١ٌـ٪ الل٩ٝـ  مـه اإلاٌا٬ٍـاا ت    ٵ ٘   ال ىا ٵ التا ه: نا قه أٌٳاٵ

 الا٨ة أي ؟

 العىف اللفظي 

 ٬ــــلت   يـــــي٠ ٨ت ــــا اإلاتته١ــــاا ؤلاًىا تـــــ ال١ٌــــ٪ نــــَ أ٬ــــلم الٝــــ اه  ال بـــــ  ي١ت

 ٜ ــــ   اإلاٌّــــاا الت٩ا٠ليــــ  مــــهت  اا الاية يــــ ٌـــــيوــــاهو التٙــــ   التٲٌ لــــ عه لت٭

ٌــٳم تافــ   ّــب  لتٌــان  ال١ٌــ٪ ت  مــه ال٩ٕــاى الا٨ة اضــ ي اي ٍــا هات  تــلالهاان

ياا  ال ٬مــــي ال٭ــــاوو ٠لــــ  اوــــتفلام ألاج ــــنج التٲٌ ل جيــــ  إلاها وــــ  ٱــــم الىــــلٰ 

أت  هاياا للـبْ  وٳ ى مه ٌٳم نٕا ٭اا تـ اإلاتٲ  ج الت  اإلات١هلج
1

ـل ،  ت ٰإ

 ٙـــ  ج نـــَ ال١ٌـــ٪ الت٭ليـــلك  نــــ  أى ال١ٌـــ٪ ال ٬مـــي أٰ Slonjeت Smith ٱـــم نـــَ

 بىــثا    ــ  ٠ انــم وتهنــم مــه ِــ١ د  الاتت١ــال ٠ٌــم، اتىــاٟ اغره ــ   اإلاحتهــم

٠لم ن وي  ال٭اوو تمت 
2
. 

اغصل نــ   ألاوــاليات ااٌـــيو ٌــٟ  أٌــٳاٵ ال١ٌــ٪ ال ٬مــي حىــا الت٭ت  وت١ــلل

 الت ل ــلت  يـــ  ال٥ا ــاا ن  ــا ٨ٌتــل ٠لــ  وــثيم اإلانــاٵ الاوــت٩نام ال ٍ ت  اإلاىــتفلن 

، ٱل ـــــا وـــــل ٱاا ٠لاويـــــ  وـــــتو ٠ت  لتى الت١ـــــٓ   يــــــ توـــــيٚ الٲة ت بــــــ  التحـــــً 

ي٩ــــا نـــــ  الٲــــ م ال وــــيل  ألاٰت  يٍــــٳم الل٩ــــٞت  ل رىــــل اوــــتفلانا لغصــــا٫ ت  وٜ 

 ه  نا ي١ ٧ تال١ٌ٪ الل٩ٝ .ت  ألا   تالٙ ٧ آلا   

                                                 
ـــــٳاٵ، توهـــــلل الٝـــــاه ج  نتـــــلال اإلاـــــ أج، ٔـــــل ال ٬مـــــي ال١ٌـــــ٪ توـــــا ، يـــــ اٵ 1  للل اوـــــاا الـــــ تا٫ نتلـــــ  ألٌا
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 ٳــــــ ى ت  نٝــــــاه  ال١ٌــــــ٪ ال ٬مــــــي ٌــــــي ٠ا نـــــــ  ال١ٌــــــ٪ الل٩ٝــــــ  نــــــَ أٰ بـــــــ  ي١ت

  وـــــيتهناتــــ  اوــــتتات  ِ  هــــ  ت  الاحت٭ــــا ت التــــ ديلت  الت ل ــــلت  ال٭ــــ ٧ت  تالٍــــتو

 وٳـــــ ى ن ـــــص د  تٌ دـــــاا نـــــَ ال٥ٕـــــات  ا  ٕـــــ  تهٍـــــا٠  آلا ـــــ  َيــــــ  وحهـــــم نن

 وٳـــــــ ى مـــــــه ِـــــــ  ج   ل ـــــــلت  و٭ـــــــ٪ ٠ٌـــــــل حـــــــلتل الٲـــــــ م لتى نٍـــــــاٰ   اغرىـــــــلت 

.يـــ التٌــاتن تاألل٭ــا  أت اإلاٌــالاج تهــا  ٲــ   ال٥ت  الٍــتاوو،ت  ال ٠يــلت 
1

هــ  ال١ٌــ٪ ت  

اإلاتهنلـــــ  مـــــه ت  اإلا٩ـــــ لاا اإلاح٭ـــــ جت  حبم ووـــــت١هاٵ الٲـــــ مالـــــ ك   رـــــ  ٨يـــــم ِـــــا

ا٨٭م ٤ٕا نَ اللبْ اإلا١تلك. ـ  ٤البا نا ت  الٌهيه ت  ال٭ ٧ت  الىا
2

   

 العىف اللفظي في اإلاىاكؼاث الافتراكُت و  الفلاء العمىمي الافتراض ي

ناه أيـــــم نتـــــاٵ  نـــــنك تــــــ   هٲـــــَ ا٠تبـــــا  ال٩ٕـــــاى ال١هـــــ ن  ت٨٭ـــــا إلا٩ ـــــ م ها

 تضـــح أى ال٩ٕـــاى ال١هـــ ن  نتـــاٵ اجتهـــا ه ت  تالٍـــ١  ، ت وـــٚ اغصٳ نـــاا 

يىـه  ت بـالٵ ألا٨ٳــا  مـه وـيا٫ نحةــ م حـ ٵ اًٍـ٥اوا الــ أك ال١ـام  ماى ٬ٕــا ا 

اجتها٠يـــــ .ت  وياوـــــي 
3

 ـــــ ها ال١ل ـــــل نـــــَ البـــــاحن ى   ـــــ  ال٭ـــــ ٵ أى ال٩ٕـــــاى ت  

ج امك ننــــم بـــــ  تال٩ٕــــاى ال١هــــ ن  ال ال١هــــ ن  الا٨ة اضــــ ي هــــ  ننــــاٵ حــــه ٌــــثيم

 حـــــ ٵ اوـــــتفلاناا ً ـــــ ي الّـــــال٫ اغصهـــــان  نـــــَ  ـــــ ٵ ل اوـــــتمالباحـــــن الت  

ي حيـن ي١ت  ال٩ايىـب ٯ ٨ٕـاى ٠ه نيـا ا٨ة أـيا بــ الٍبٳاا الاجتها٠ي  تتـً 

٠ــَ  يـــ  الت١بت    لأل٨ــ ال الٝ ــ   ال١ــامتـــي ٭ــ ٵ أيــم  هنــم ٨ٕــاى ٠ه نيــا أليــم  ت 
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 78 ُ ،2021 ،01ال١لل ،15 اإلاتلل ال١لهي ، تالل اواا البح ث

   وــ٪ تــَ جان١ــ  ،تـيـــ ناجى  وــال  اجتهــا ه، ٰهٌــت  ال٭ــلم ٰــ ج ن ٠ــا مــه ال١ٌــ٪ نّــ٩ٙ ، ك  ـــ  ٬ل 2

 50ُ ،2009 اغرناو ،  لج تَ

 اغصاجـ  تـ ى الت٭ليـلك ال١هـ ن  ٩ٕـاىلل ٰبل م الا٨ة اض ي ال١ه ن  ال٩ٕاى ٨ ٫، أحهل   و٩ ، أ٠ه  3

 ،58ال١ـلل اإلاتلـل، ألا٤ـ اٗ،  ليجـه ٠هـا  غران١ـ  ل اواا نتل   ،يـيتال٭اي    ٌـيالت٭ تاإلافا٘  الاجتها٠ي 

2017، ُ 109 
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الباحـــن اإلا٥ بـــ   يــــ  الٲتاتـــ ، ٰهـــا يٍت  وـــ ل ٠ـــ ال و تاوـــتفلام الّـــ   ت  آ اه ـــو

اإلاتــاٵ ال١ــام تــاإلا٥     ــ  أى ت  الٍــبٳاا الاجتها٠يــ :  خــه اليحيــاتك مــه ل اوــتم

الٍـــبٳاا الاجتها٠يـــ  ٬ـــل أوـــ ه  ح٭ـــا مـــه و وـــاي ن٩اِـــم ال٩ٕـــاى ال١هـــ ن  

الاوّـــاٵ أِـــبح  اليـــ م وفّـــْ نٳايـــا ت أى توـــاوم ؤلا٠ـــ مت  تـــاإلا٥    اِـــ 

هـ   الىـثا مـه  لـٴت  ن٩ت حـ  ٨ٕـاىاا ا٨ة أـي  بـ  للهٌا٬ٍاا ال١ان  ٠ بـ  أٰ

يــ اإلان ل نَ ٨ـُ  الت١ب يـ  و ٨
1

. ٨ـش ى  ـ ٨  ال٩ٕـاى الا٨ة اضـ ي ٨ٕـاى ٠ه نيـا 

نــَ  ــو اإلاىــاهه  مــه ي٭ــاً ت  اغصــ ا ،ت  يىــتٙي٢ نــَ   لــم اإلا اٌ٘ــ ى الت٩ا٠ــم

 ن٩ت   ل رهي٢ . ٌـ ٤

٨ــت  ت  ل٭ــل وــاهو ٜ ــ   الاية يــ    ــ   لــٮ توــيل  إلاٌا٬ٍــ  نفتلــ٪ ال٭ٕــا ا

نىــاحاا نفتلٙــ  ل صــ ا  تىــه  تٙــ   تج ــاا ت  نىــب ٬  للت اِــم يـــ  آ٨ــا٫ ٤

نــ٢ ٜ ــ   ن ا٬ــ٢ الت اِــم الاجتهــا ه املالا ٌــ١بيت ا  اِــ  ت  الٌٝــ  اإلافتل٩ــ 

ــــ ٵ ٠ــــلل ٰبيـــــيمــــه ٜــــم انٳا ت١ن ــــن الت٩ا٠ــــم تــــ ى نفتلــــ٪ ت  نــــَ ألا٨ــــ ال يـــــ    ِت

ـــــــــ ا٧، نـــــــــ٢  لـــــــــٴ ٜلـــــــــ  ب١ـــــــــٖ اإلا  ـــــــــ  ٬اوهـــــــــ  ٠لـــــــــ  جـــــــــ لج اإلاٌا٬ٍـــــــــاا ت  أل٘ا

ـــــــــــ ا٧ ت بىـــــــــــثا ال٩تـــــــــــ اا الاجتها٠يـــــــــــ الا٨ة أـــــــــــي   الا ل  ل جيـــــــــــ  تـــــــــــ ى أل٘ا

ـ  مـه اإلاتته١ـاا الا٨ة أـي  ٬ــال ج  يــ    أا ـا ٤ ــ  هـ  نـا ج١ـم الـب١ٖ ت  اإلات١أ 

 اِــ  مــه ٜــم و اجــ٢ الاز٠ــ  اغحراجيــ  حيــن  يـــ ي٭ــاً ٠٭  ت  ٠لــ   لــٮ حــ ا  

ألا ال١ل ـــــل نـــــَ اإلاٌا٬ٍـــــاا مـــــه اإلاىـــــاحاا الا٨ة أـــــي    ـــــ  و٭ـــــ  ٖ ألاوـــــاه 

.ت  ال١هــ ن  لل٩ٕــاى ٬ل وــم ٠لــ  و ليــل الــ أك ال١ــام اإلا٩ةــٓ 
 2

مــه هــ ا الّــلل ت 

 يــــ  اي٭ىــام ٰبت  الاية يــ  وـــإلك أحيايــا   ـــ  حــلتث وتـــن   أى Maja Dodic بـــ ي١ت

                                                 
 ال١لـ م نتلـ  اغص  ـاا، تت١ن ـن يــ للت١ب وـاح  الاو٩ اضـ ي ال١هـ ن  ال٩ٕاى ٌ  ل، تَ الّل ٮ تٲ  ت  1

 2ُ ،7ال١لل ،4 اإلاتلل الاجتها٠ي ،

 9ُ اإلا ج٢، ي٩ي 2
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ـــل الباحـــن بىي   ٬ـــل ي١يـــٮ أك ي٭ـــاً وياســـ ي ٱانـــم اإلا١ىـــف، حهـــالج أى  يــــ ت ٰإ

ؤلا٠ـــــــ م ج ال٭ٌـــــــ اا مـــــــه تافـــــــ  نــــــــ  ت  لٲتــــــــياي٭ىـــــــام اغره ـــــــ   وـــــــيٳ ى يت  وتـــــــن  

  الاية يـــــ   اِـــــ  ٨ـــــيو ٌــــــيتجـــــ ل  ٨ـــــ اٗ مـــــه اوـــــتفلام و٭ ٰهـــــا أى 1 ال اوـــــ١ .

 ال٭ـــ ٧ت  أل    ـــ  ت١ــلك ال١ل ــل نـــَ ألا ــباُ تالىــا يـــ  ت١لــٮ تح  ــ  الت١ب

 هٲـــــَ ا٠تبـــــا  ت  2ل١ـــــلم تجـــــ ل ال ٬اتـــــ . أل ـــــباُ أت يٝـــــو وياوـــــي  يــــــ  ال ٍ ت 

أ٨ٳــــا   الٌ٭ــــاً لاىــــ  يا ــــر  بىــــثا تجــــ لت  الىــــثا مــــه ٱــــ ى  ٭ا٨ــــ  اغصــــ ا  

نىـــب٭  لٳــــم ٨ـــ ل ٠ٌــــل نٌا٬ٍـــتم لله أــــي٢
3

 يـــــ  ٠ـــلم ٨ ــــو ن١ىـــف ح  ــــ  الت١بت  

اوــتفلان و لألوــاليا ال١لاويــ  مــه ت١لي٭ــا  و   ـــ بـ  ٨يــ ها ال١ل ــل نــ  و   ــ  و

أا ــا مــه ال ا٬ـــ٢ وهنــم ت١ـــل ا  يــــ  ٠ــَ الــ أك، ٤ يــــ  ت ا ــا وــل م مـــه  ٘ــا  ح  ــ  الت١ب

أى و٭ـــــ م ٠لـــــ  الاحةـــــ ام، ٰهـــــا أى نـــــَ اإلا٩ةـــــٓ   تــــــ غصـــــلتل اإلاحال ـــــ  اإلا  تـــــ  ال

 هٲـــَ أى  حـــل نـــَ ال٩ ـــو اإلاٍـــة ٯ  ألاوـــاليا ال١لاويـــ  مـــه الٌ٭ـــاً الا٨ة اضـــ ي

 ا ج ويا٫ الت اِـم ت  لأل٨ٳا  ٱ ى اإلاىتفلن ى يىت لٳ ى اإلا١ل ناا ن١ٌنل ى

الاجتها ه
4
. 

ت نــــــــَ تـــــــــ ى ألاوــــــــاليا الل٩ٝيـــــــــ  ال١لاويــــــــ  البـــــــــا مج مــــــــه اإلاٌا٬ٍـــــــــاا لا ـــــــــم 

ٳاٵ التالي :ال٩ٕاىاا   الا٨ة أي  يتل ألٌا

                                                 
يــــ ي ٨  ــــلج، ٠هــــ تً تـــَ 1  اإلا٩ ــــ م مــــه ل اوــــ  الا٨ة اضــــ ي، ال١ــــام تاإلاتــــاٵ اغرل ـــل ؤلا٠ــــ م تٯ،بـــــ  ن إلاًٍ 

ــــ   ،2019 ،2 ال١ــــلل ،4 اإلاتلــــل تالىياوــــي ،  يـــــيال٭اي   للل اوــــاا الباحــــن ألاوــــتا  نتلــــ  الٌٝ  ــــ ، تأل٘ا

ُ611 

 611ُ اإلا ج٢، ي٩ي 2

 111ُ  ٰ  ، وبٮ ن ج٢ ٨ ٫، أحهل   و٩ ، أ٠ه  3

 اإلاٌٝـ    حىـا ٠هـ ن  ٨ٕـاى  لـٮ  ٌـٳالي   ،يــيؤلالٲة ت تألا٤ـ  ا يــ ابـ  الىا ال٩ٕـاى ٬اويمي، ِا٨ي  4

 15ُ ناس ي،تـ  ال ا
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 الخىمس السكمي

الـــــ ك ٜ ـــــ  ٰه٩ ـــــ م مـــــه ت  التٌهـــــ  ال ٬مـــــي انتـــــلالا للتٌهـــــ  الت٭ليـــــلك بــــــ  ي١ت 

ال ىــ١يٌاا  و أى تلا ــ  الاهتهــام تــم ٰٝــاه ج ٱــاى مــه وــب١يٌاا ال٭ــ ى اإلااضــ ي 

ــا ب١ــل اي ٍــا ها مــه ألاتوــاٗ اإلال وــي   ِّ 
1

التٌهــ  ال ٬مــي ٌــٳم نــَ  بـــ  ي١ت 

وٙبي٭ـاا ت  ال١ٌ٪ الل٩ٝ  ال ٬مي ي١تهل ٠ل  تواوم الاوّاٵ اغصل ن أٌٳاٵ 

الاية يـــ  مـــه ًٍــــ  نٍٍـــ  اا أت ت١لي٭ــــاا تىـــثا التٌٲيــــل للضـــصي ، أت الةــــ ت   

   للتحــــــً  تالضصي ـــــــ ل ــــــل٧   داٰــــــميـــــــيأل بـــــا  ٱا تــــــ  أت   وــــــاٵ  وــــــاوم  لٲة ت

اإلا١ٌــ ك"ت   ِــاتتم تحالــ  نـــَ التٌٲيــل اإلاـــالكت 
2

ال ٬مــي ٠لـــ  ٰهـــا ي١ــ ٧ التٌهـــ   

 نٌّــاا الاية يــ  ٬ّــل   ٭ــاٟ الٕــ   تــا    َ بـــ  أيــم وــل ٯ  ــتو ال٭يــام تــم ٠

٠ــــلم  احــــت و"ت 
3

هــــ ا  و وفلــــ  الت٩ــــا٠ ا ٠لــــ  اإلاٌّــــاا ال ٬هيــــ  نــــَ تجــــ لت  ،

٬ــل  ٳــ ى ن ج ــا للبّــياا ن١ ت٨ــ  يــ ٰ  ٠لــ  وــثيم اإلانــاٵ نلٲــ  ت  الىــل ٯ

لتت١ـــٓ   2019  و جـــ  تالل٭ـــا وـــٌ تــــ اغرناوـــ  " ل تـــ  تـــَ حهـــ " ال جهـــاٵ

 الثب   . ت  ج نَ التٌه  يـ  ب١ل  لٴ     ن ج  ٰب

ٰهـــــــا  هٲـــــــَ أى  ٳـــــــ ى التٌهـــــــ  ال ٬مـــــــي ن ج ـــــــا أل٨ـــــــ ال ٠ـــــــال  ى نـــــــَ  ـــــــ ٵ 

 ّــــم ألانــــ  تــــاإلاتٌه    ــــ  الــــل  ٵ   ــــ  حىــــا  ت  ت١لي٭ــــا  و تـــــ نٍٍــــ  ا  و أت ح

م ت  اللــــبْ البحــــن ٠ــــَ أك ِــــ  ج ات و٩ّــــيم ووــــت٥ لم مــــه نها وــــ  وــــلٰ 

يــا للّـــ   ال١ــلا  ، ٰهــ ٰتاتــ  أل٩ـــاٛ ت  ا يىـــع  الــب١ٖ   ــ  ال٭يـــام ب١هليــ  وٰ 

 ن يٌ  ٠له ا.
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 خواب الىساهُت: 

٠ــَ الٲ اهيــ  ٔــل نته ٠ــ  نــا ت١ــ ل   ــ   يـــ  للت١ب يـــ هــ   ٙــا   حهــم ن١ا

٠ ٫ ن١ ى نّ   تم مه ٜ ت٧ ن١يٌ ، نَ اإلاـ جح أى   ىـثا مـه   ـا ج ال١ٌـ٪ 

اإلاتبالٵ
1

 ٠ـَ الٲ اهيـ   وـال  لخ ـ  َته١ىـف آ ـ  هـ   ٙـا   تٕـهَ و جيـم ، 

ـــم  ت الّـــل  تٲ انـــ ت   بّـــي  الضـــصي "ت  التهي ـــز بىـــثا ال١ـــ ٫ أت ألِا
2

، مـــه 

حــ ى ٠ ٨ــم جايــا آ ــ  نــَ ال٩٭ــم ٠لــ  أيــم" ٱــم  ٙــا  ي ــ يى أت ي ــلل أت ي ــ ى 

ـم ال٭ـ ن  أت الت جـم أت  نته ٠اا ٠ل  أواه ال١ ٫ أت الل ى أت الـل َ أت ألِا

اهيــ  ي١ــ ٧ ونا ــلا نــ٢ ٜ ــ   اإلاٌّــاا ٬ــل أِــب   ٙــا  الٲ  ت  ِــ٩اا أ ــ  "،

نــَ اغب ٨ـاا  اِــ  ٠ٌــلنا  ت١لـٮ ألانــ  تال٭ٕــا ا  يـــ    ىــثا مـه ٰنت  الت٩ا٠ليـ 

٨ة ج الايتفاتاا ٠لـ  وـثيم اإلانـاٵ نـَ  بـ  ت١تت  الىياوي ،ت    أت التا  في ٌـيالل 

  ةزا ـــــل ٨ه ـــــا  ٙـــــا  الٲ اهيـــــ ،     ـــــإلك اي٭ىـــــام الـــــ أك تــــــ اإلاٌاوـــــباا ال نــــــ  أٰ

ا ـــــت ٧ اإلا ا٬ـــــ٪   ـــــ  حـــــلتث ِـــــ ا٠اا تـــــ ى ألا٨ـــــ ال حيـــــن ت  ألا٨ٳـــــا  ت١ـــــآ  ت 

   رــ  ال١ل ــل نــَ الا٨ــ ال   ــ  الا  ــامت  ٠ــَ ن ا٩٬ــم يـــ  يىــع  ٱــم ٘ــ ٧   ــ  الت١ب

 ايتهاىا  و.ت  ال١َٙ مه أِ ل وت  يـ  وف  َ ال٥ت 

دوافــــــــــع العىــــــــــف اللفظــــــــــي السكمــــــــــي فــــــــــي اإلاىاكؼــــــــــاث الافتراكــــــــــُت )بعــــــــــم 

اث اإلافظسة(  الىظٍس

 يــ تاف   ّب  للت١بواهو التٙ   التٲٌ ل عه مه ج١م ال٩ٕاى الا٨ة اض ي 

 ب١ــــــٖ ألا٨ـــــــ ال ٌـــــــ ح٩ــــــنا اغبّـــــــاوْ اإلاه ــــــزج لــــــم ٠لـــــــ  وثت  ت ٌــــــٳاٵ نفتل٩ــــــ 
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الب١ل اغر٥ امـهت  ٰش ٩اى ال     ،ألواليا ٠لاوي 
1

١٨لـ  ٠ٲـي اإلاحال ـ  تج ـا  

الاجتهـــا ه مـــه و و جـــل  ٌـــا اا أت ن حٝـــاا ن ويـــ  ٠ـــَ آلا  الىـــل ٯ ، ل جـــم

ــــــا ٠ــــــَ ت  الاوّــــــاٵ الٲتــــــاب  ال ٬مــــــي. دالتــــــا ه  هٲــــــَ لأل ــــــباُ اإلا٩ٌّــــــل ى وهان 

ب١ٕ و الب١ٖ ج٥ ا٨يـا الا٠تـلاى ٠لـ  ب١ٕـ و الـب١ٖ ل٩ٝيـا لتى  ـ ٧ نـَ 

ٟ  الٌ٭اً  اوم نح٩نا ٠لـ  ال١ٌـ٪  ألا   اغرىلك، ٰها  هٲَ أى  ٳ ى نٔ 

ام تــــــــ   ت  ٝــــــاه جهـــــــ   ال يـــــــ  و٩ى ال١ل ـــــــل نــــــَ الٌٝ  ـــــــاا٬ـــــــل حاتلــــــ  ت  الل٩ٝــــــ ،

 نَ تي  ا:ت  ه ا الىل ٯ، وح٩ن تـ اللتا٢٨ ال٩ٌىي  ال

ت الاطخ داماث    Uses and gratifications theory ؤلاػباعاث:و هظٍس

 و ، ال ٤و نَ وٙبيٮ الٌٝ    ألتٵ ن ج ٠لـ  توـاوم ؤلا٠ـ م الت٭ليل ـ ٠ل  

و٩ةـــٓ  ت  الٌٝ  ـــاا اوـــتفلانا مـــه تحـــ ث ؤلا٠ـــ م اغرل ـــل نــــ  نـــَ أٰ بــــ  أا ـــا ت١ت

الٌٝ  ــــــ  أى ألا٨ــــــ ال يىــــــتفلن ى أي ا٠ــــــا نت١ــــــللج نــــــَ توــــــاوم ؤلا٠ــــــ م ٬ّــــــل 

 ٬ـــل وــــ١  ال١ل ــــل نـــَ البحــــ ث   ـــ  ن٭ا يــــ  الاوــــتفلاناات   ٌـــباٟ حاجــــا  و،

ــبا٠اا اإلاح٭٭ــ  نــَ اإلايــل ا الت٭ليل ــ ت ولــٴ اإلاح٭٭ــ  نــَ اإلاــل ا اغرل ــلج، ت  الٌا

ــم   ــ  أى البحــن ٠ــَ ألا بــا   ال ــ ت  نــَ ت  ال ىــلي ت  الة ٨يــمت  الت اِــمت  لتتِ 

ـــبا٠اا اإلاح٭٭ـــ تــــ  ٰ  2ام الـــ ااتــــ   ت  ال ا٬ـــ٢  Alonzoٰهـــا حـــاتٵ ٱـــم نـــَ ، م ؤلٌا

اوتفلام ألاواليا ال١لاويـ  مـه تافـ  الاية يـ  نـَ  ـ ٵ يٝ  ـ   يـ  و٩ى Aikenت

ـــــــبا٠اا،ت الاوـــــــتفلاناا ألالتيـــــــاا   ـــــــ  أى "الاوـــــــتفلام ألاواســـــــ ي  يــــــــ  تٍت  الٌا

                                                 
1 Mei Alonzo, Milam Aiken Flaming in electronic communication, Information & 

Management , n 37, 2000, p205 
ـثبا٠اا مـه يـ مه ٠لج الت٩ٲ يـ  يّ  الل َ ال١ياض ي، الت٩ٲ 2 : ن اج١  ي٭ل   لٌٝ  ـ  الاوـتفلاناا تؤلٌا

ن اغرن   .6، 2020ُج للل اواا،  ـ  الباف  ال ٬هي ، نٰ 
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ـــــٳاٵ الاوّـــــاٵ ال ٬مـــــي  تٕـــــهَ ال دالتـــــا ه  هٲـــــَ أى ت  ة ٨يـــــم تالاوتٲٍـــــا٧"أٌل

 ٳــــ ى الة ٨يــــم لا١٨ــــا ووــــتفلام ألاوــــاليا ال١لاويــــ ،     هيــــم ألا٨ــــ ال للة ٨يــــم 

لاا تـــ  التهتــ٢ ت   ٌــ١اٵ يــا  ٤ٕــب وت  ٠ــَ أي٩ىــ و نــَ  ــ ٵ نٕــا ٭  آلا ــ  َ

   ١٨1ل و الاي١٩الي 

ت عدم الخفسد  :Deindividuation Theory أو عدم الخمُيز هظٍس

ٍــــ ا أتٵ ل اوــــ  لت١  ــــ٪ تالبحــــن ٠ــــَ  
 
ًdeindividiation  نــــَ  ٠1952ــــام

ـــــي  ألاواوـــــي  للٌٝ  ـــــ  قـــــه أى ت  ،Newcombت Pepitoneت ٬Festingerبـــــم  ال٩ٔ 

يٍـــــ١ تى ل ـــــا  تــــــ ال جـــــ ل مـــــه نته ٠ـــــ  يىـــــه  للٌـــــاه تـــــالتح   نـــــَ ال٭يـــــ ل ال

اه أى اغصٍـــ ل وفلـــٮ وـــيا٬ا ل ٥ًهـــت  ٰــ ٨ ال تدالتـــا ه الا٥ًهـــاه مـــه ننبٙــا  و.

ا  ألا ــباُ أت الاي بــا   لــه و أت وهي ــزهو، نهــا تـــيمــه اإلاته ٠ــ  بٍــٳم و  ــتو ا 

يىــه  تــال٨ اج ٠ــَ الىــل ٯ الــ ك ٠ــالج ت   ف٩ــ٪ ت ٭لــم نــَ ال٭يــ ل اللا ليــ 

نا  ٳ ى ن٭يلا .
2
 

ــا اا الاجتها٠يـ  ٤ الٌٝ  ــ  يــ  تٍ الل٩ٝيـ   ت١ــم  يـــ    ـ  أى الا٨ت٭ــا    ـ  ؤلٌا

تدالتــا ه  ــإلك   ــ  اوــتفلام ألاوــاليا ال١لاويــ  مــه  الت اِــم الا٨ة اضــ ي ِــ١با

٩ةــٓ  ب١ــٖ البــاحن ى أى  ّــاوْ البافــ  ال ٬هيــ   ت  اإلاٌا٬ٍــاا الا٨ة أــي .

٠ انـم  Lapidot Lefler & Barakل ه ، قـه اإلاىـإتل  ٠ـَ  لـٴ. ٠لـ  وـثيم اإلانـاٵ

 بـــــــ   مالــــــ  التنثــــــيٚ الىــــــلبي ٠ يـــــــ  و   ؤلاية يــــــ  حــــــ ٵ  بـــــــ  الاوّــــــاٵ الٌه  جيــــــ  ٠

                                                 
1 AUTHOR: LENA JÖNSON, FLAMING MOTIVATION IN YOUTUBE USERS AS A FUNCTION OF THE TRAITS 

DISINHIBITION SEEKING, ASSERTIVENESS AND ANXIETY?, BACHELOR THESIS: HUMAN FACTORS & MEDIA 

PSYCHOLOGY, 2013, P7 

2 SPEARS, RUSSELL, DEINDIVIDUATION , THE OXFORD HANDBOOK OF SOCIAL INFLUENCE, 2017, PP 279-

297, P 281 
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أٜ ــــ ا ت  اإلات  ليـــ ، التف٩ــــ  ت٠ــــلم الت اِـــم البّــــ ك. اإلاتهنلــــ  مــــه:ت  ة يـــ ؤلاي

ـــا  يتـــاو  أى ٬لـــ  الت اِـــم البّـــ ك ج١ـــم اإلاٍـــا ٱ ى يٍـــ١ تى تـــ ا و أ٬ـــم ت١ٔ 

ايف ا٘ا مه ال١ٌ٪ الل٩ٝ  ال ٬مي. نـ  تنت   ه ال     تدالتا ه أٰ
1

  

ت ؤلاخبان   Aggression Theory-Frustration العدوان  -هظٍس

وــاهو مـه تٌاه ـا يفبــ   يــ الىـل ٯ ال١لتا يـــ  الٌٝ  ــاا ل٬ـ  مـه و٩ى نــ  نـَ أٰ

 م ُــــــــسطو  مُللـــــــس ت دوالزدهـــــــو ت  تد ل جيانــــــــ  الايت الاجتهـــــــاٟت نـــــــَ ٠لهـــــــاى الـــــــ٩ٌي

ت  تــيتٌاى ٠لـ  ا٨ةـ آ أى ال١ـلتاى هـ  ي 1939ايٙل٭  الٌٝ    وٌ  و دوبت

يىـــب٭م حالـــ  نـــَ ؤلاحبـــاٗ يــــ ل حبـــاٗ لاوهـــا، ته١ىـــف الىـــل ٯ ال١لتا
٬ّـــل ت 2

التف٩ي٪ نَ ه ا ال١ٍ     رـ  ال٩ـ ل   ـ  وـل ٯ ٠ـلا   ٰـ لج ١٨ـم ت  التفلْ

التــــــ و  اإلاّــــــاحا ل حبــــــاٗت  اي١٩اليــــــ  للٕــــــيٮ
3

ــــــ  الٌٝ  ــــــ    ــــــ  ت  ، ٬ــــــل ت١ٔ 

ت٭ لــم أى  Berkowitzمها ٱــاى نــَ ٘ــ ٧ ٠ــالو الــ٩ٌي الاجتهــا ه تـــ  ايت٭ــالاا أ

 جـــ ه ك  يــــ  الاحبـــاٗ و  ـــإلك تالٕـــ ت ج   ـــ  الىـــل ٯ ال١ـــلا   نـــا لـــو  ٭ةـــ ى تهن

ال١ــــلتاى لتّـــــب  الٌٝ  ــــ  و٭ــــ م ٠لـــــ  ت  هــــ  ال٥ٕــــا الــــ ك  ت وـــــٚ الاحبــــاٗت 

٬ـــل  ٳـــ ى ؤلاحبـــاٗ ياوتـــا ٠ـــَ اإلاٍـــاٱم ، 4 ٠ـــلتاى-٤ٕـــا-الٌحـــ  التـــا ه  حبـــاٗ

  ــــــ  الت٭لت  ال٩ٌيالاجتها٠يـــــ  ٱالبٙالـــــ  أت اإلاٍـــــاٱم ال٩ٌىـــــي  ٰـــــٌ٭ْ الن٭ـــــ  تـــــ

وت١م ال٩ ل ي١ٍ  تحال  نَ الاحبـاٗ ٨يتـل  تـ ال١ل ل نَ ال١ انم الت  وـ ال ا

                                                 
1 AUTHOR: LENA JÖNSON, OPCIT, P5  

 يٝ  ــــ  مــــه وحليليــــ  ٬ــــ اىج اوــــ نا وم ت٠ انــــم اإلاــــت١لو يـــــ ال١لتا الىــــل ٯ ال١ٌيمــــي، الــــ حهَ ٠بــــل  الــــل 2 

 237 ُ ،2007 ،4ال١لل الة تي ، ٱلي  نتل  تال١لتاى، ؤلاحباٗ

 ال١ـــلل ،4 اإلاتلــل اغران١ـــ ، اإلاتلــ  لـــم، اإلا٩ىــ   تالٌٝ  ـــاا ال١ــلتاى وـــيٳ ل جي  النليٙــ ، أحهـــل يتــاج 3

16، 2014، ُ 12 

 .238 ُ  ٰ  ، وبٮ ن ج٢ ال١ٌيمي، ال حهَ ٠بل  الل 4
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ِـــــا جــــــام ت  مـــــه اإلاٌّـــــاا الت٩ا٠ليـــــ  اإلا رـــــ  اإلاٌاوــــــا للتف٩يـــــ٪ نـــــَ  حبا٘ـــــم

 اإلا يٌ  أل٨ ال آ   َ.ت  ف يـاألال٩اٛ اللت ٤ٕبم نَ   ٵ و جيم ال١با اا
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 خاجمت

نـــا  ه ـــز اإلاٌا٬ٍـــاا  نــــ  البافـــ  الا٨ة أـــي  أٰل٭ـــل أِـــب  ال١ٌـــ٪ الل٩ٝـــ  مـــه 

٬ــل وــ١  ال١ل ــل نــَ الل اوــاا   ــ  البحــن ت   فــٓ  ٨ه ــا اإلاىــتفلن ى  تـــ ال

 يــــ  حـــاتٵ الٲنت  وح٩ـــنهو ٠لـــ  ايت ـــاج هـــ ا الىـــل ٯ ال١ـــلا  ، تــــ ٠ـــَ الـــلتا٢٨ ال

٬ــــل ت  البــــاحن ى و٭ــــل و نىــــاههاا يٝ  ــــ  و٩ىــــ  لتا٨ــــ٢ الٝــــاه ج،ت  نــــَ ال١لهــــاى

 هٲـَ ال٭ـ ٵ أى لتا٨ـ٢ ال١ٌـ٪ الل٩ٝـ  مـه ت   ٬ـ  الـب١ٖ ن  ـا. ٰ يا مه هـ   ال  

 الىــهاا اللبّــي ت  اإلاٌا٬ٍــاا الا٨ة أــي  وت١ــلل حىــا اغصــاوا الاي١٩اليــ 

اجتها٠يـ  ت  نـَ ٌـ ا ا أى وفلـٮ لـلي و حاجـاا ي٩ىـي  تـ الت  ال٩ٌىي  لأل٨ الت 

باٟ ٠  ال١ل ل نَ اإلاّال  نَ تي  ا تواوم ؤلا٠ م. بـ  وحتاج     ؤلٌا

ــباٟ  تـــ تٍــٳم توــاوم ؤلا٠ــ م اغرل ــل أحــل اإلاّــال  ال   رــ   له ــا ألا٨ــ ال ٌل

 حاجـــــا  و إلاـــــا وته ـــــز تـــــم نـــــَ  ّـــــاوْ و٩ت٭ـــــ   له ـــــا توـــــاوم ؤلا٠ـــــ م الت٭ليل ـــــ .

ا مــــه وح٩ ــــز يـــــ  التبا٠ــــل اغر٥ امــــه لت ا ٰبت  ول١ــــا هــــ   اغبّــــاوْ ٱاإلات  ليــــ ت 

٠ـــ   حىـــي ال٩ــــ ل ألا٨ـــ ال ٠لـــ  ال١ٌـــ٪ الل٩ٝــــ ، ٰهـــا أى الا٥ًهـــاه مــــه اإلاته  

 ايل٨ا٠ي  إلاها و  ال١ٌ٪ الل٩ٝ .ت  ج أج نـ  ت يم أ٬م و٭ييلا نا  ت١لم أٰ
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  كاتمت اإلاساجع

ــٳاٵ، ت  يــ اٵ توــا ، ال١ٌــ٪ ال ٬مــي ٔــل اإلاــ أج،  نتــلال الٝــاه ج .1 وهــلل ألٌا

، 1، ال١ــــــــــلل 7 ، اإلاتلــــــــــليـــــــــــيالاًىات نتلــــــــــ  الــــــــــ تا٫ للل اوــــــــــاا الاجتها٠يــــــــــ 

2021ُ ُ، 260-281. 

   ٠ل  اغرايا ال٩ٌ  ييـ  و  ت  م ٍا حهلك، ال١ٌ٪ الل٩ٝ  ٱلن م حهلك، .2

، 15الل اوـــــــــــاا ال١لهيـــــــــــ ، اإلاتلـــــــــــل ت  الت١ليمـــــــــــي للتلهيـــــــــــ ، نتلـــــــــــ  البحـــــــــــ ثت 

 84-73، ُ ُ 2021، 01ال١لل

ك نّــ٩ٙ ، ال١ٌــ٪ مــه ن ٠ــا ٰــ ج ال٭ــلم ٰهٌــت  اجتهــا ه،  وــال   ـــ  ٬ل .3

 ، جان١  تَ   و٪ تَ  لج اغرناو تـيـ ناجى

٨ــ ٫، ال٩ٕــاى ال١هــ ن  الا٨ة اضــ ي ٰبــل م لل٩ٕــاى أ٠هــ    وــ٩ ، أحهــل  .4

 ، يـــــيال٭اي  ت   ٌـــــياإلافــــا٘  الت٭ت  ال١هــــ ن  الت٭ليــــلك تــــ ى اغصاجــــ  الاجتها٠يــــ 

 ،58نتل  ل اواا غران١  ٠ها   ليجه ألا٤ اٗ، اإلاتلل، ال١لل

 يــــ  تــ  تٲـــ  الّــل ٮ تـــَ ٌـــ  ل، ال٩ٕــاى ال١هـــ ن  الاو٩ اضــ ي وـــاح  للت١ب .5

 280-269، 7، ال١لل4ل م الاجتها٠ي ، اإلاتلل ت١ن ن اغص  اا، نتل  ال١ت 

يـــــ ي ن .6 اإلاتـــــاٵ ال١ـــــام ت  تٯ، ؤلا٠ـــــ م اغرل ــــلبـــــ  تــــَ ٠هـــــ تً ٨  ــــلج، إلاًٍ 

ـــــــ  الٌٝ  ـــــــ ، نتلـــــــ  ألاوـــــــتا  الباحـــــــن ت الا٨ة اضـــــــ ي، ل اوـــــــ  مـــــــه اإلا٩ ـــــــ م أل٘ا

، 593، ُ ُ 2019، 2، ال١ــلل 4الىياوــي ، اإلاتلــل ت   يـــيللل اوــاا ال٭اي  
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 ،  ٌـٳالي   لـٮ يــيألا٤ـ  ا ؤلالٲة تت يــ ابـ  الىا ِا٨ي  ٬اويمي، ال٩ٕـاى .7

ناس ي، نتلــــــــــ  حٲهــــــــــ  للل اوــــــــــاا تـــــــــــ  ٨ٕــــــــــاى ٠هــــــــــ ن  حىــــــــــا اإلاٌٝــــــــــ   ال ا

 75-60، ُ ُ 7، ال١لل 4ال٩لى٩ي ، اإلاتلل 
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اإلاها وـــاا، ت  ل اوـــ  نٝ  ـــ  مـــه ألاب١ـــال يــــ حاســـ ي نليٲـــ ، التٌهـــ  الالٲة ت .8

 77-64ُ ُ ، 2020، 1، ال١لل 4اإلاتته٢، اإلاتلل ت  نتل  ؤلا٠ م

التتـــــ  و ل اوــــ  نـــــَ ت  يـــــ  تامــــه حاجــــ ،  ٙـــــا  الٲ اهيــــ  تـــــ ى ح  ــــ  الت١ب .9

  يــيال٭ٕـاى الـلتلي ى، اإلاتلـ  اللتليـ  للبحـ ث ال٭اي  ت  نٌٝ   أحٳام ال٭اي ى 

 84-67، ُ 2020ُ، 1، ال١لل4الىياوي ، اإلاتلل ت 

10. Mei Alonzo, Milam Aiken Flaming in electronic communication, 

Information & Management , n 37, 2000 

: ن اج١ــ  ي٭ل ــ  لٌٝ  ــ  يـــ مــه ٠ــلج الت٩ٲ يـــ  يّــ  الــل َ ال١ياضــ ي، الت٩ٲ .11

ـــــن اغرن ت الاوـــــتفلاناا ـــــثبا٠اا مـــــه البافـــــ  ال ٬هيـــــ ، نٰ  ج للل اوـــــاا،  ــــــ  ؤلٌا

2020 

12. Author: Lena Jönson, Flaming motivation in YouTube users as a 

function of the traits Disinhibition seeking, Assertiveness and 

Anxiety?, Bachelor Thesis: Human Factors & Media Psychology, 

2013 

13. Spears, Russell, Deindividuation , The Oxford Handbook of 

Social Influence, 2017, pp 279-297 

اوـ نا وم ٠ انـم ت  اإلاـت١لو يــ  الل ٠بل الـ حهَ ال١ٌيمـي، الىـل ٯ ال١لتا .14

، 4ال١ــــلتاى، نتلــــ  ٱليــــ  الة تيــــ ، ال١ــــللت  ٬ــــ اىج وحليليــــ  مــــه يٝ  ــــ  ؤلاحبــــاٗ

2007 

الٌٝ  اا اإلا٩ى   لم، اإلاتلـ  ت  يتاج أحهل النليٙ ، ويٳ ل جي  ال١لتاى .15

 184 -167، ُ 16،2014ُ، ال١لل 4اغران١ ، اإلاتلل 
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الدزاطاث الاجخماعُت وطبل دوز اإلاىـاث السكمُت في جددً  

 تجـُاطخدامت أدائها في عالم اإلاعلىما

 ** Wafa Abdeliوفاء عبدلي ، * Hala Abdeliهالت عبدلي 

 :  اإلالدمت

ــم نتٙلبــاا اإلاتتهــ٢ اإلا١ مــه  أ ــص  اإلاٌّــاا ال ٬هيــ  و جــم أواســ ي و٩ٔ 

الاوت٥ ٵ ال ٬مـي ت ٠ل  اإلاإوىاا الت١ليهي ، ٱ ا ا وهنج ت ى الت١ليو الٲ٪ى

ال٩ا٠ـــــــم وح٭ي٭ـــــــا ل وـــــــتلان  الت١ليهيـــــــ   ٨ي١ـــــــ  اإلاىـــــــت  ، ت لـــــــٴ نـــــــَ  ـــــــ ٵ 

، ت١ــــل أوــــاه الل اوــــاا الاجتها٠يــــ  تـــــ الت٭ليــــم نــــَ الا٠تهــــال ٠لــــ  ألات ا٫ ال

ــــــا٨    ــــــ  نىــــــاههت ا مــــــه وح٭يــــــٮ ن١ا  الازاهــــــ  تالٍــــــ٩ا٨ي  مــــــه ٠هليــــــاا  يـــــــ  تأل

 الت٭ييو ال١لمي ل    الل اواا .

يــــ٪ اإلاٌّــــاا ال ٬هيــــ  مــــه نتــــاٵ الل اوــــاا الاجتها٠يــــ  أحــــل      ي١ــــل وٜ 

ــ اا اإلاىــاهه  مــه وت  ــل تح ث ــا ألاٱال هيــ ، تي٭ل ــا نــَ الٌهٙيــ    ــ   أهــو اإلاٌإ

ـــ  الت٭   اإلات٭لنـــ ، تاغرناوـــ  لاىـــ  تهٌـــ   ٠ـــَ وٙبيـــٮ هـــ ا يــــي  الالٲة تٌــــيأل٘ا

الـــــٌهٚ نـــــَ الت١لـــــيو نـــــإ  ا مـــــه ٜـــــم تلـــــ ج ألاية يـــــ    ـــــ  نٌٝ نت ـــــا الت١ليهيــــــ  

 ت   ج لج ألاه ا ألاٱال مي .ٰىثيم ل ٢٨ نى

 اػيالُت الدزاطت:

الت١ليمـــــي ت  وحتــــم الل اوــــاا الاجتها٠يــــ  نٳايــــ  نته ـــــزج مــــه اإلاتــــاٵ ال١لمــــي 

بىثا نا يىٌل  له ا نَ نىإتلي  مه وٳ  َ أجياٵ تا٠ـلج لتٳـ ى ٠هـال اغصيـاج 

ال١هليــ ، الن٭ا٨يــ  تالا٬تّــال  ، لــ لٴ تــاا نــَ الٕــ ت ك ٠ّــ يت ا ٠لــ  يحــ  

                                                 
 اإلاإوى ، جان١   ٍٍل . يـ  : أوتا ج وفّْ نالي  تتىاHala Abdeliهال  ٠بل ه لٰت  ج  *

  ٍٍل  .: ٘الب  لٰت  ا  جان١  Wafa Abdeliت٨اى ٠بل ه  **



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

167 

ــا اغصٕــا ك تل١ــم أيتــ٢ وــثيم لــ لٴ ت١ن ــن اوــتفلام نت   تها ــ ف  أــي٢ الٰ 

وٲٌ ل جيــا ؤلا٠ــ م تالاوّــاٵ ال١ّــ    إلا١اغرــ  نــ اَ٘ اغبلــم ل ــ   الل اوــاا 

٠لــــ  نىــــت   نإوىــــاا الت١لــــيو ال١ــــا ه ألاٱال هيــــ  ٠انــــ  تاغرناوــــ  ٠لــــ  تجــــم 

، تدٌاىا ٠ل  نا وبٮ  هٲَ ٘   ال ىا ٵ التا ه  :  اغبُّ 

يـ٪  - اإلاٌّــاا ال ٬هيـ  مــه وحـل ن ت٠ّــ ي  الل اوــاا ٰيـ٪ يىــاهو وٜ 

تاإلاٌٝ نـــــــ  الت١ليهيــــــــ  ٔـــــــهايا ووــــــــتلان  ألاه ـــــــا مــــــــه ٜـــــــم هيهٌــــــــ   الاجتها٠يـــــــ 

  .وٲٌ ل جيا اإلا١ل ناا

 فسكُاث الدزاطت: 

ـٳالي  نـَ ٱـم ٨ه ـا ا   ــ   تل اوـ  ال٭يـام  ـتو لٳـ   ٨٭ـل أ٠ـ  ، اإلاٙ تحـ  ؤلٌا

ي  ِيا٤  وه   التا ه: الٍٳم ٠ل  للل او  ال١ان  ال٩ٔ 

يـــــ٪ اإلاٌّـــــاا ال ٬هيـــــ  و ٨ - جل ـــــلج وتها ـــــ ف نـــــ٢  يــــــ  ن١ا  يــــــ   ٕـــــهَ وٜ 

اإلا١ّـــ ي   اا الٲ٩ـــاىج ال١اليـــ  ٠لـــ  نىـــت    نتٙلبـــاا الل اوـــاا الاجتها٠يـــ 

اإلاٌٝ نـــــــــــ  الت١ليهيـــــــــــ  ٔـــــــــــهايا ووـــــــــــتلان  ألاه ـــــــــــا،  اِـــــــــــ  مـــــــــــه ٜـــــــــــم النـــــــــــ  ج 

اإلاإوىـــــاا ى نـــــا يتـــــو ٠  ـــــا نـــــَ ٨تـــــ اا  ٬هيـــــ  تـــــ ت   وــــــيالتٲٌ ل جيـــــ  اإلا١ل نا

 .  الت١ليهي  ألاٱال هي 

 :تجـُآلا الىلان في الىزكت البدثُت أهمُت الدزاطت: جخجلى أهمُت

    ام أههيـــــــــــ  اإلاٌّـــــــــــاا ال ٬هيـــــــــــ  ٰ ليـــــــــــ  هال٨ـــــــــــ  ل١ّـــــــــــ ي  البحـــــــــــ ث تــــــــــــ

ا ج     وتا   ب١ٖ اللتٵ.  الاجتها٠ي  ن٢ ؤلٌا

   أى اوـتفلام اإلاٌّـاا ال ٬هيـ  مـه اإلاتـاٵ الت١ليمـي ٔـ ت ج الت ٰيـل ٠لـ

اغرــ لج مــه  يـــ   ــإلك   ــ  وحىــ ى اإلاىــت   ألاٱــال مي تالبيــلا٤ عه توح٭يــٮ ن١ا 

  اإلاٌٝ ن  الت١ليهي  ٰٳم.
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 الدزاطت:  أهلا٧

 : وـيألاهلا٧ آلا تل ٣     ه   ال  ٬  البحني    ٵ نَ ًىع 

 داإلاٌّاا ال ٬هي  ٰ لي  تل ل  للت١ليو الت٭ليلك  أههي  وثياى 

 اإلاٌّـــاا ال ٬هيـــ  مـــه ال١هليـــ  الت١ليهيـــ   اا الا٠تهـــال ٠لـــ  بــــ  ن وحل ـــل

 اغران١ي د

  يـ٪ اإلاٌّـاا ال ٬هيـ  مـه نتـاٵ وثياى وتا   ب١ٖ اللتٵ مه نتاٵ وٜ 

   .وـيوحل ن الل اواا الاجتها٠ي  مه ٜم ٠الو اإلا١ل نا

 : أهمُت اإلاىـاث السكمُت في الدزاطاث الاجخماعُت

 يـــــ٪ اإلاٌّـــــاا ال ٬هيـــــ  مـــــه الل اوـــــاا  تيااوــــــياوة ا  الاجتها٠يـــــ وٜ 

 .  ووتلان  ألاى ال١هلي  الت١ليهي  تاإلاإوىاا اغران١ي

  يـــــ٪ اإلاٌّـــــاا ال ٬هيـــــ  مـــــه نتـــــاٵ وتـــــا   ب١ـــــٖ الـــــلتٵ مـــــه نتـــــاٵ وٜ 

   .وـيوحل ن الل اواا الاجتها٠ي  مه ٜم ٠الو اإلا١ل نا

ف اإلاىـاث السكمُت  : حعٍس

ٱـاى ، ٬بم اغبٓ  مه و٭ل و الت١ا  ٪ اإلافتل٩ـ  إلاّـٙ ح اإلاٌّـاا ال ٬هيـ 

 :  ٰها ه  ن  ح وبا٠ا، لنانا التٙ ٫ تلا   تهّٙ ح ال ٬هٌ 

 تــ الت    لتح  م اإلا١ل نـااٌـي"ال ويل  الت٭: حعسف السكمىت بؤجها عبازة عً

ــــ  تٙ  ٭ــــ  وٌاٜ الٕــــ ى ، اللــــ ى ،   ــــ  "الّــــ اتىــــه  تتح  ــــم اإلاٌتتــــاا اإلالٰ 

ــــ  تٙ  ٭ــــ   ٬هيــــ اإلاــــل ٯ وح  ــــم ته١ىــــف ، " نــــَ ٬بــــم ؤلاًىــــاى   ــــ  ٜــــاه ج نلٰ 

ٔـهَ  يــ البياياا     ٌٳم  ٬مي تنَ  ـو ن١اغرت ـا ت اوـٙ  اغصاوـا ؤلالٲة ت
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ال ٬هٌ      وح  م الٌّـُ  اإلاٙب ٠ـ   يـ  ٠الج نا تٍ، ت ويا٫ يٝو اإلا١ل ناا

 ٩ٌ1 اا ن ٬هٌ ".ت  نتيااتـ  أت الّ       

ج   ـ  مـه ٘  ٭ـ  ٠هـم   ــ  "٠هليـ  وٙ  : أما في اإلاجاٌ الخعلُمي فُلـد بهـا

وت ا٨ــــٮ نــــ٢  تـــــ اا ال ٬هيــــ  اغصل نــــ  الٌـــــيالت١ليهيــــ  تاوــــتفلام الت٭ اإلاإوىــــ 

    هٲــَ إلاإوىـــاا الت١لـــيو ال١ــا ه ي٭ـــم نٌتتا  ـــا ، أهــلا٧ اإلاإوىـــ  تال١هـــ ى

ــ ٵ   ــ  اإلان ــل  ــ  للِ  ت٠هليا  ــا   ــ  الثــصات  أت ٌــبٲ  ا٨ة أــي  لواحــ  ال٩ِ 

 2.م" لنا  ا الت١ليهي  ٠ل  أحىَ تجاإلاىت٩يل َ نَ ت  نَ ال١ه ى

ــياا للتٳــ  َ ٠ــَ : فــي خــين حعــسف اإلاىـــاث السكمُــت بؤجهــا عبــازة عــً "أٔ 

  ٌــــيب١ـــل ٬اوهـــ  ٠لـــ  اوـــتفلام وٲٌ ل جيـــا ال  ـــا حيـــن وتٳـــ ى نـــَ ٠ـــ تٓ و٭

نتٌاوـــــ٭  هال٨ــــ    ـــــ  تىــــ يم ال لــــ ج   ـــــ  ٠ــــالو اغبـــــلناا ت  وتا  ــــ  تنتٳانلــــ ت 

 هٲــــَ أى وفٕــــ٢ للــــل٢٨ أت وٳــــ ى  تـــــ الت٩ا٠ليــــ  تال يـــــ  الب١يــــلج الت٩ا٠ليــــ  أت ٤

 3". نحلتل يـ  ت٬ل  ٳ ى الِ  ٵ  له ا نحلتل أت ٤،  يـينتا

"تافــاا ت١ليهيـــ  : أمــا اإلاىـــاث السكمُــت فــي اإلاجــاٌ الخعلُمــي فخعــسف بؤجهــا

يــــــ٪ و٭ ن ــــــزاا أيٝهــــــ   لا ج اإلاحتــــــ   ت  اا ال  ــــــاٌـــــــيو٩ا٠ليــــــ  وتهــــــ٢ تــــــ ى وٜ 

الت اِــم الاجتهــا ه ٨اىــب ٯ تدــ ى ٌــبٳاا ، ٰهٌّــ  نــ تلٵ نــن  يـــ الالٲة ت

 حيــــــــــن وهٲــــــــــَ أ٠ٕــــــــــاى ال يفــــــــــ  التل يىــــــــــي  نــــــــــَ ًٍــــــــــ  الــــــــــل ته، وــــــــــ  ة .." –

  نــــــ٢ و٭ىــــــيو الٙــــــ     ــــــ  نته ٠ــــــاا ت٨فــــــاا يـــــــياإلاحأــــــ اا تّــــــ٩  الٲة تت 

                                                 
 ،اغرناوـــــ  ألاإلا١يــــ ، لا  ألات ــــ ، الٙب١ــــ  لل  ــــاوٮ، يــــــ الالٲة ت تالٍٍــــ  ال ٬هيــــ  اإلاٲتبــــاا اغصهــــنج، ٌـيـــــ ن 1

2011، :ُ 95. 

 ،08/06/2020 تتــا  ل ًىــي  نلتيــ  ال١ــا ه، الت١لــيو مــه اإلاىــتلان  تؤلالا ج ال ٬مــي التحــ ٵ  حا ــٴ، هيـام 2

   HTTP://BLOG.NASEEJ.COM :يـ الالٲة ت اإلا ٢٬ ٠ل  نتا  ،15 ُ:

  .100 ُ:  ٰ  ، وبٮ ن ج٢ لل  اوٮ، يـ الالٲة ت تالٍٍ  ال ٬هي  اإلاٲتباا اغصهنج، ٌـيـ ن 3

http://blog.naseej.com/
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ـــــا ج   ـــــ  تجـــــ ل ا ـــــت ٧ تـــــ ى نّـــــٙ ح اإلاٌّـــــاا 1 و٩ا٠ليـــــ  " ، تهٌـــــا وتـــــل  ؤلٌا

٤البــــا نــــا وٳــــ ى واب١ــــ    ــــ  نإوىــــ  ٨ــــاألت   ،  يـــــيتاإلا ا٬ــــ٢ الالٲة ت  يـــــيالالٲة ت

  ٥٨البـــا تج لهـــا  ٳـــ ى يــــيتا١٬يـــ  وـــ اى ٠انـــ  أت  اِـــ ، أنـــا اإلا ا٬ـــ٢ الالٲة ت

 2: أى  ، ياهيٴ ٠ل وـين٭ّ  ا ٨٭ٚ ٠ل  الٍبٲ  ال١ٌٲب  

٠بــــــا ج ٠ــــــَ ت اتــــــاا ت ــــــا   ــــــتو تت٭ــــــل و : Platformت هـــــــُاإلاىـــــــاث ؤلالىترو

ٍـــــــاٗ هـــــــ    اإلاٌّـــــــاا   ـــــــ  جايـــــــا  ـــــــلناا و٩ا٠ليـــــــ  وفتلـــــــ٪ ت٨ـــــــٮ ٘بي١ـــــــ  ًت

توتٙلـــا ٌـــبٲ  نتٳانلـــ  نـــَ   تـــا و٭ـــل ه ا نـــَ   ل ـــا أ ٕـــا تــــ اإلا١ل نـــاا ال

 .نت بـ  اى مه ٠الو البـ  اغبت  اإلاتفّّ ى

  ـــتو تت٭ـــل و ن١ل نـــاا مـــه نتـــاٵ  :Web siteت هــــُفـــي خـــين اإلاىاكـــع الالىترو

 . نَ نتاٵ تيال ا نا  ٭ م اإلا ٢٬ تت٭ل و  لناا و٩ا٠لي  نـ  تاحل ٨٭ٚ أت أٰ

تٌــــــاىا ٠لــــــ  الت١ــــــا  ٪ اإلا٭لنــــــ  أ٠ــــــ    تضــــــح لٌــــــا أى اإلاٌّــــــاا ال ٬هيــــــ  مــــــه 

  ٬اوهـــــــ  ٠لـــــــ  أ٘ـــــــ  وــــــــياإلاتـــــــاٵ الت١ليمـــــــي ٠بـــــــا ج ٠ـــــــَ ت اتـــــــاا ت١ليهيـــــــ  ن١ل نا

تــــــ ى الٙــــــا٬و    ن ٬هٌــــــ  تىــــــه  تشحــــــلاث و٩ــــــا٠ ا  ٨ي١ــــــ  اإلاىــــــت   يـــــــيالٲة ت

  ٠لـ  تجـم ال٩فـاا الٙ تيـت  أ٠ٕـاى ال يفـ  التل يىـي ت  ألاٱال مي تالبيـلا٤ عه

، ت لــــــٴ نـــــَ  ــــــ ٵ نته ٠ـــــ  نــــــَ ال وـــــاوٚ تهــــــا ، اايـــــــيالالٲة تت اغبّـــــُ 

                                                 
 تحــلج ب١ل،نتلــ  ٠ــَ اغرــانعه الــت١لو ل٠ــو مــه ال ٬هيــ  اإلاٌّــاا لت   وــٌا٘  ، تٲــ  أتــ  ٱ  حــم، جهــاٵ 1

 جـــاي٩  ،01ال١ـــلل ،12 اإلاتلـــل وـــٙي٪،اغرناو ، لتـــا٤ ى نحهـــل الثٍـــ   ،جان١   لاإلاـــ ا وٌهيـــ  مـــه البحـــن

2021، ُ :ُ 9- 10. 
 تاإلاٌّـاا الب اتـاا - يــيتالالٲة ت الت٭ليل ـ  ال١ ديـ  اإلا اجـ٢ حـ ٵ  نحأـ ج ٠بـ ل، نحهـل ي  ك، أوهاى 2

  :يـ الالٲة ت اإلا ٢٬ ٠ل  نتا  ،2021 ،14  ٬و اإلاحأ ج ال ٬هي ،

HTTPS://UOMUSTANSIRIYAH.EDU.IQ/MEDIA/LECTURES/8/8_2021_03_31!12_28_08_AM.PDF  

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2021_03_31!12_28_08_AM.pdf
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ٰهـا هـ  نبـ ى مـه الٍـٳم  ت١ليمي للهٌٝ ن  الت١ليهي  ٰٳم، وـ  ح٭ٮ اٰت٩اى  ا

 1 اإلا ا ه:

ي٪ اإلاٌّاا ال ٬هي  مه اإلاتاٵ الت١ليمي : 01الٍٳم  ٬و غ  ن ال٨اا وٜ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تويل  ١٨ال  لتت  ل  يـ الالٲة تاللٙي٪، الت١ليو  ٠بل نحه ل أحهلاإلاّل : 

 .06: ُ: الت١ليو ال١ا ه، ن ج٢ وبٮ  ٰ  

نَ   ٵ الٍٳم أ٠  :   ب ى لٌا أى اإلاٌّاا ال ٬هي  مه ال١هليـ  الت١ليهيـ   

 نَ ٌ ا ا:

 دتهـُمدخىٍاث حعلُمُت مدخىٍاث حعلُمُت الىترو يـ و ٨ 

 ت١لو مه تاف  ا٨ة أي  د 

 د وـ ت١لو وٲٌ ل عه ن١ل نا 

                                                 
 اإلا ٬ـ٢  ٠لـ نتـا  ال١ـا ه، الت١لـيو لتت  ـل ١٨الـ  توـيل  يــ الالٲة ت الت١لـيو اللٙيـ٪، ٠بـل نحهـ ل أحهـل 1

  :يـ الالٲة ت

HTTPS://WWW.UOBABYLON.EDU.IQ/  

 حعلُم جىىىلىني
 جـيومعلىما

حعلُم مً 

ب  خالٌ الٍى

 فتراض ياحعلُم 

 

اث  مدخٍى

حعلُمُت 

دزوض 

حعلُمُت 

ي٪  وٜ 

اث ىـُجل

الخعلُم 

 بالىمبُىجس

 

 اإلاىـاث السكمُت الخعلُمُت

https://www.uobabylon.edu.iq/
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 ت١ليهي  تديلا٤ جي  ت واوٚ ن ٬هٌ  د ل ته 

 ي٪ و٭  اا الت١لو ٠َ ب١لدٌـيوٜ 

 .ت١ليو نَ   ٵ ال  ا تالٍبٳاا 

 ت١لو تالٲهبي و  تالٍبٳااد 

ف الدزاطاث الاجخماعُت   :  حعٍس

٠بــــا ج ٠ـــــَ نته ٠ــــ  نــــَ الل اوـــــاا : حعــــسف الدزاطــــاث الاجخماعُـــــت بؤجهــــا

ا  ـــ  و  ــح ٠ ٬ــ  ؤلاًىــاى تالبافــ  اإلاحيٙــ  تــم و  تـــ إلافتلــ٪ اإلاــ ال الاإلاتٳانلــ  

ا٨  لٳ ا ـا ل اوـاا   ـتو ت٩ ـو توحليـم الٲنيـ  تو   نـَ ال١لـ م "١ٰلـو  يــ  ا، تأل

الــــــــ٩ٌي، تالا٬تّــــــــال، تاغر٥ ا٨يــــــــا، تالتــــــــا  ل، تال١لــــــــ م الىياوــــــــي ، تال١لــــــــ م 

هــــل٨ ا ت١ن ــــن الٲ٩ــــاىج اإلاتته١يــــ  نــــَ  ــــ ٵ ونت ــــل ألا ــــباُ ، الاجتها٠يــــ  "

ى ٌــــــ نـــــا  لـــــنم ن١ ٨تـــــم ٠ـــــَ نتـــــته١ و تال١ـــــالو نـــــَ حـــــ ل و ليٳ يـــــ ا ن ا٘تٳـــــم 

 1. ٬ال  َ ٠ل  اوفا  ٬ ا اا وليه  ت١ ل ٠له و ت٠ل  أو هو تال٢٩ٌ

 تضــح لٌــا نــَ هــ ا الت١  ــ٪ أى الل اوــاا الاجتها٠يــ  ٠بــا ج ٠ــو نته ٠ــ  

 ن١ـــا ٧ وت١لـــٮ ب١ ٬ـــ  ؤلاًىـــاى تهحيٙـــم الى وـــي  ا٬تّـــالك تنـــل  ا وبا٘ـــم

ٰهــا ت١ـــل هــ   الل اوــاا تهناتــ   ٱــاون إلاٍـــا ي٢ ، تال٭ٕــا ا الــ ك ي١اٍــ ا   ـــ  و ت 

 دحني  أٱال هي .ت  وٌه   

 :  زاث الخىجه هدى جفعُل اإلاىـاث السكمُت في الدزاطاث الاجخماعُتبـس م

و يىـــــــتٙي٢ أك نٌـــــــا الت٥اضـــــــ ي ٠لـــــــ  أههيـــــــ  اإلاٌّـــــــاا ال ٬هيـــــــ  مـــــــه ال١ـــــــالو 

أى ال لـ ج  له ـا لـاي تـاألن  الّـ١ا ت   اِـ ، اإلا١اِـ  الـ ك ١ًاٍـم وـ اإلا١ل نا
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لـــــــ لٴ ٨هـــــــَ البـــــــل سي أى ، نتاحـــــــ  مـــــــه أك ت٬ـــــــ ت  الاية يـــــــ  بــــــــ  ٨ســـــــي نتـــــــ ٨ ج ٠

ي٩ ـــا مـــه نتـــاٵ الل اوـــاا الاجتها٠يـــ  نـــَ ٌـــايم  حـــلاث يـــٟ  نـــَ ال  ٕـــ   وٜ 

 :  ه  نا يحلل  مه الٌ٭اٗ التالي ، ت تالت٭لم الاجتها ه اإلا١ مه

 :  جخماعُتمىذ هابع الاهخلاتُت للدزاطاث الا  -1 

ا  نحتــ   ٬ٕــا ا الل اوــاا تـــيالل اوــاا ألاٱال هيــ    ــ  أى ٠هليــ     يـــ  تٍ

ؤلاجتها٠يـــــ  مـــــه ال١ـــــالو اإلا١ّـــــ ى الـــــ ك ١ًاٍـــــم وه زهـــــا الايت٭اويـــــ   اا الب١ـــــل 

ت لٴ ب١ل أى تاو  وٌٙـ ك ٠لـ   حتهـاٵ ح نـاى اإلاـت١لو نـَ ، اإلا١ مه تألا   ه

تهــــــ  نــــــا تٍــــــيل تــــــم ، اٌـــــــي هن١ــــــا ٧  دهــــــا ٬ــــــل وٳــــــ ى حي  ــــــ  تن٩يــــــلج لتٌهيتــــــم 

يــــــــ٪ اإلاٌّــــــــاا ال ٬هيــــــــ  مــــــــه نتــــــــاٵ  الل اوــــــــاا ألاٱال هيــــــــ  ٨يهــــــــا  فــــــــْ وٜ 

الل اوــــــاا الاجتها٠يــــــ  وٕــــــي٪ ل ــــــا يــــــٟ  نــــــَ الل ٌانيٲيــــــ  نــــــَ حيــــــن ن تيــــــ  

نحتــــ   اإلاــــالج الت١ليهيــــ  ياهيــــٴ ٠لــــ  ٬ــــل   ا ٠لــــ  وهنيــــم اإلاحىــــ ه مــــه هيفــــ  

، الٝــــ اه  يـــــ  وٲٌ ل جيــــا مــــه تىااإلاتــــ ل تاوــــتفلام اإلافٙٙــــاا اإلا ويــــ  إلاتاحــــ  

١ا  ال نـــ م تال١ ٬ـــاا تــــي٨الًىـــاى تٙبي١تـــم  ٩ٕـــم ال   ـــ  اإلاباٌـــ ج ٠ـــَ او

 1 ي١ة ي ا يٝام اإلاحاٱاج مه الل اواا الاجتها٠ي  الت٭ليل   . تـ اإلات لج ال

 : ؤلاطهام في جدلُم هخاجاث حعلُمُت ذاث هبُعت اجخماعُت فاعلت -2

وحليـم الٝـ اه  اإلاتته١يـ  وــ اى ت   اوـاا ٨ ــوت١ـل الل اوـاا الاجتها٠يـ  ل

٘بي١يــ  أت بٍــ   ، لــ لٴ ٱــاى لنانــا ٠لــ  اإلاتفّّــ ى مــه نتــاٵ  ٠ــلال اإلاٌــان  

ـــــل  ، اى ألاه ـــــا تالا و٭ـــــاى تـــــم ــــــ  الل اوـــــي  الاجتها٠يـــــ  ال١هـــــم ٠لـــــ    تهـــــ  نـــــا  ٰإ

الباحـــن ِـــ   ٠ ٨ـــ  مـــه ن٭ لتـــم أى الل اوـــاا الاجتها٠يـــ  الت٭ليل ـــ  و   ــــتو 
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، ٩اهيو اإلاّ  ج ٱ ا ا و وتتاتم اغصـلتل الٙبي١يـ  غصـ اه ؤلاًىـاىتل او  اإلا

تـــــــم قـــــــه تحاجـــــــ  ألوـــــــاليا وٲٌ ل جيـــــــ  هال٨ـــــــ  ل١ّـــــــ يت ا وى ٘ـــــــ ٫ التـــــــل يي 

تأحىــَ ، ٬ــل و جــم  له ــا هــ   الل اوــاا تـــ الت٭ليل ــ  و وفــلم ب١ــٖ ٨فــاا ال

ننــــاٵ ٨فــــ  الّــــو ٨ حيايــــا ٠ٌــــل وــــل يي ب١ــــٖ اإلا أــــي٢  اا اإلا٩ــــاهيو اإلا ويــــ  

ت١ٓ  تّ  ج ٩ٌ ي  نن  ٰحٍا َ الاوتثي  ّـ١ا ٠لـ  الٙالـا اٰ ىـاتم 

ياهيـــٴ ٠لـــ  ، تـــالٙ ٫ اإلا١تـــالج تـــم  حتـــاج   ـــ  نٍـــاهلج ن ويـــ  ل ـــ   اغصٍـــا َ

ــو ي ت  ؤلا٠ا٬ــ  الىــه١ب    ــ  ٠ــلم ٬ل وــم تـــيِــ١ د  وٳــ  َ اإلا٩ــاهيو لــل  ألِا

ت٭باٵ تا٠تهـــال  ٠لـــ  حاوـــ  البّـــ  مـــه اوـــ، ٠لــ  اوـــت٭باٵ اإلا١ل نـــاا اإلاٌٙ ٬ـــ 

ـهَ ، اإلا١ل ناا اإلاٌٙ ٬  بٍٳم ن    ٠ل  ٌٳم ل٥   ٌـا ج أت يـْ نٲتـ   ٔت

ــــل الل اوــــاا ٠لــــ  اى وٌهيــــ  اإلا ــــا اا لــــل  نتل٭ــــ  الل اوــــاا  هــــ ا الّــــلل وٰإ

  يـــــــيأواوــــــ ا اإلاٌّــــــاا ال ٬هيــــــ  الالٲة ت تـــــــ الاجتها٠يــــــ  تٙــــــ ٫ نىــــــتحل   ال

ـــــا٬ل  لله ال٩فـــــاا  ـــــا اا وٕـــــهَ اوّـــــاٵ ٨ا٠ـــــم ٬ـــــل  حـــــ ك ن٩ـــــاهيو لا٠هـــــ  ِت

 1.اإلاتته١ي  اإلافتل٩ 

 :  الاجخماعُتو تهـُاشالت هابع الخىؿـت في مجاٌ العلىم ؤلاوظا -3

ي١ـــا  ٠لـــ  يتـــاو  البحـــ ث ألاٱال هيـــ  مـــه اإلاتـــاٵ الاجتهـــا ه ت ا ـــا لتى يتـــاو  

ـــبم ن٭ا١٘ـــ  ن١ ٨يـــ  ، نله وـــ  تاوـــ نها    تهـــ  نـــا أل    ـــ  حـــلتث ٨تـــ ج ٌت

ج٢  ـــــ  ، ت٬ــــل ٠2يــــ  "ول٭ــــ ى لتى وحّــــيم" الٌ  ت  تــــ ى الٌتــــاو  الت١ليهيــــ  الٲهيــــ 

ــــي  مــــه نتــــاٵ ال١لــــ م الاجتها٠يــــ   هــــ ا   ــــ   وــــاىج اوــــتفلام ن٩ ــــ م اغبِّ 

يان  ألانـــو تــــ  الّـــال  ٠ـــَ  2003  ال١ ديـــ  يــــيالتٌهيـــ  ؤلاًىا  ــــ  لـــ لٴ جـــاى و٭  

                                                 
 الــ  ا٫ لا  ألات ــ ، الٙب١ــ  ،يـــ الالٲة ت تالــت١لو الاجتها٠يــ  الل اوــاا اإلاــ و، ٠بــل الــ حهَ ٠بــل أوــان  1
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ٔـــ ت اا ن صـــ  لبٌـــاى نتتهـــ٢ ن١ مـــه نـــ ٬هَ وحـــ  نىــــمف " اإلاتحـــلج ؤلايهـــا   

َ ال١ بــــــ  "يحــــــ   ٬انــــــ  نتتهــــــ٢ ن١ مــــــه  تالــــــ ك يىــــــ ٌل تٌاوــــــم ٠لــــــ  ، مــــــه الــــــ٘ 

، نٌهـــ ج  ت جـــ لج ٠اليـــ ت  اوــ بلاٵ الت١لـــيو الٌهٙـــ  الت٭ليــلك   ـــ  ت١لـــيو  ا ــه

اإلاــــ ا ل ت  تنــــَ  ــــو و٭ل هــــم مــــه ِــــ  ج ن١يا  ــــ  ي٥لــــا ٠له ــــا الٙــــاب٢ التٲٌ لــــ عه

ٰهــا ، ٬اتلــ  للٌٕــ   تأحــل ال١ انــم اإلاتّــل  تفــلناا الىــ ٫ اإلاىــتلام يـــ  ال٥

ياا اغره١ي  ال١ه نيـ  لألنـو اإلاتحـلج مـه الـلت ج  جاى مه  اا  64الىيا٫ وِ 

الت١لــيو مــه ل اوــاا ب١ــٖ  يـــ  أ٬ــ ا تٕــ ت ج و ٨ تـــ تال 64/290مــه ال٭ــ ا   ٬ــو 

 جيـــــــ  نــــــا تىــــــاهو ٨يــــــم أوــــــل   ال ٬هٌــــــ  تل جــــــ  ٰبتهــــــ  ، الٝــــــ اه  الاجتها٠يــــــ 

 يتــــاو  اجتها٠يــــ  تل لــــ  ٠ــــَ الت٭ليل ــــ  نىــــإتل  ٠ــــَ ت١ــــ  ٖ ال٩ا٬ــــل يـــــ  و ٨ت 

 1 الت١ليمي اغصاِم .

 2: ياهيٴ ٠ل 

نىـــاهه  اإلاٌّـــاا ال ٬هيـــ  مـــه ِـــٌا٠  ال١٭ـــم ٠لـــ  اإلاىـــت   ال نـــالك  -

 ؛التن٭ي٪ت  ٱ ا ا تىاهو مه ت٥ٙي  نتاوا الت١ليو تج ايا الت ٠ي 

ال  ــا تثٌـــاى ٌـــبٲ  ٠ٝيهـــ  نـــَ  بــــ    الاوّـــاٵ ٠تــــياإلاٌّــاا ال ٬هيـــ  و -

ــــا ٠ل ــــلج غصــــ ا  ٠٭ــــم ال٩ــــ ل نــــ٢ ٠٭ــــ ٵ اغرها٠ــــ   الت٩ــــا٠ ا تال١ ٬ــــاا ت٨ِ 

 ؛وٌهي  ال  ه تال اات  نها يىاٟ  مه يه  

  يــــيت لــٴ نـــَ  ــ ٵ اوــتفلام توــاوٚ  لٲة ت، و ليــل ال١٭ــم اغرهعــه -

تىـــاهو مـــه وح٭يـــٮ يـــٟ  نـــَ الـــ ٱاى اغرهعـــه  ٩ـــ ٫ حاِـــم جهـــ٢  ٱـــاى أ٠ٕـــاى 

                                                 
 لتح٭يـــٮ ٰ ليـــ  يــــ الالٲة ت الت١لـــيو ت ـــ ، اهيوتــــ    الـــ ام٫  ٠بـــل نحهـــل جانـــم، الىـــ م ٠بـــل الـــ حهَ ٠بـــل 1

ـــن ألاتٵ  الـــلت ه اإلاـــإوه  اإلا١ ٨ـــ ، نتتهـــ٢  الـــت١لو مـــه جل ـــلج ح٭بـــ  يــــ الٲة ت ت١لـــو يــــ الالٲة ت الت١لـــيو إلاٰ 
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تل ـــ ا الـــ ٱاى آلياوـــم اغباِـــ  مـــه حٍـــ  ٠ٌاِـــ  الـــ ٱاى ال٩ـــ لك غصـــم ، اغرها٠ـــ 

 اإلاٍاٱم الاجتها٠ي  تّ  ج وٕا٨    تو٩ا٠لي  .

الطـــخدامت  جىظُـــف اإلاىــــاث السكمُـــت فـــي الدزاطـــاث الاجخماعُـــت ملُـــاث

 ت. أداء العملُت الخعلُمُت باإلائطظاث الجامعُ

و٭ـ م ٠له ـا اإلاٌّـاا   تـتياا تهته ٠اا ؤلاج اىاا الوـيوت١لٮ ه   الاوة ا

ــ ٠  نــَ  يـــ وٳــ ى تهناتــ  ٬ــ اوو ن ج١يــ   اا ٘ــاب٢ الٲة ت تـــ الت  ال ٬هيــ  نٔ 

هو نـــــَ أ ـــــصا  اإلاّـــــ ص  الـــــ  َ يــــــ  ٘ـــــ ٧ تأـــــعه الىياوـــــاا الت١ليهيـــــ  ت٤

يــــ٪ التٲٌ ل جيــــا اإلا١ل نــــاا مــــه الل اوــــاا الاجتها٠يــــ  ،  ٕــــ١ ى  ٙــــٚ لتٜ 

وتهنـــم أواوـــا ت  ت اها،ن١اغرـــ  نـــ اَ٘ اغبلـــم ٠لـــ  نىـــت  نـــَ ٌـــ ا ا و ـــصيح ا

 : مه

 :  ملُاث الخـمُم بمظاعدة اللاطىب

نـــَ ألاٰيـــل أى اوـــتفلام اإلافٙٙـــاا تاغصاوـــ   نـــَ ٌـــايم الا و٭ـــاى ته ٌـــ  

ــــــ  الٲ و   ِــــــٌا٠  التّــــــهيو   ـــــــ    توٙ  يـــــــيالتّــــــهيو مــــــه  يتــــــاج الّــــــ   اإلاتحٰ 

نتياا مـه نتــاٵ  وــو اإلافٙٙـاا تال وــ م ألاتليــ  بـــ  اا تالٌـــيتاووـت١اي  تالت٭

للهّـــــ ٤اا ت جـــــ اى الت١ـــــل  ا لتى  ٠ـــــالج  وـــــو اإلافٙـــــٚ نهـــــا  ـــــ ٨  اغر ـــــل 

 1 ٢٨ آلا٨ا٫ ؤلاتلا٠ي  . ـ  ت 

تو ٰيـــلا ٠لـــ  نتــــاٵ الل اوـــاا الاجتها٠يـــ  يتــــل أى اإلاٌّـــاا ال ٬هيـــ  نــــَ 

هـــ   اغباِـــي  ألا ـــا ت١هـــم ٠لـــ   ٰىـــا  ن ـــا اا للبحـــن التـــا  ذه  يــــ  ٌـــ ا ا و ٨

                                                 
 ٰ حـل الاوـتفلام تأوـاليا  ألاههيـ – اغرـانعه تالت١لـيو اغصاوـ   وـ ن ، تـاقه الٙـاه ، تَ يـ تاتـيال 1

 ت ٬لــ ،اغرناو  ن دـا  ٬اِـلك جان١ــ  تالاجتها٠يـ   يــيؤلاًىا لل١لـ م الباحــن نتلـ  الت١ليهيـ ، ال وـاوٚ
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ٮ الٝــــــــ اه  الٙبي١يــــــــ  تاوــــــــتفلام تاغر٥ امــــــــه تو١٩يــــــــم ال١هليــــــــ   ل اٯ ح٭ــــــــاو

ج يــ  اوت٭ّاى غصم اإلاٍاٱم، تلـ  نته١ٌـا الٌٝـ  مـه هـ   ألا ت  اإلاحاٱاج تألال١ا 

 1 ل جليا ايم نَ وبم اوتلان  ال١هلي  الت١ليهي  .

 : تهـُملُاث اإلاسجعُاث اإلاىخبُت الالىترو 

نَ ألاٰيل ايم مه حاٵ و٭ل و اغبلناا اإلاٲتثي  نـَ الٕـ ت ك التح٭ـٮ نـَ 

ال١هليــ  نــَ و٭ــل و اإلا اجــ٢ لٳا٨ــ  الٙلبــ   يـــ  ٩ٰــاىج اإلاٲتثيــ ى إلا١ ٨ــ  ٰي٩يــ  و

تو ٰيـلا ٠لـ  نتـاٵ الل اوـاا الاجتها٠يـ  اإلا ج ـ  ، ا و٭اىا تال١هلي  الت١ليهيـ 

ـــــو  الـــــ ك لل اوـــــ  ٜـــــ اه  ن١يٌـــــ  ٠لـــــ  وـــــثيم الـــــ ٰ  و ل صّـــــ  الٙالـــــا ألِا

ــــــا ج ال ٌٙــــــٮ الٲتاتـــــــ   ت١انــــــم نــــــ٢ اللــــــبْ الىــــــليو تٙــــــ ٫ ن١يٌــــــ " ل٥ــــــ  ؤلٌا

ؤلا حاىاا "، ل لٴ ٠هلا اإلاٌّاا ال ٬هي      ال ى يم نـَ ٠هليـ  الت اِـم 

،   مــــه ٱــــم نٲتبــــ  جان١يــــ يـــــي ــــلناا ن ج١يــــ  الٲة ت يـــــ  تي  هــــا نــــَ  ــــ ٵ و ٨

الاية يـ  تالٍـبٲ   بـ  ا ٠يـيج وحا٨ٞ ٠ل  تج لها الٲة تيـ   اِ  تأى ه   ألا 

، احـــــ  اإلا١ل نـــــاا إلاتته١ ـــــا نـــــَ الّـــــوتاو٠تهـــــال ٠لـــــ   و،   ال١اإلايـــــ وــــــيال١ٌٲب  

  تـــــيو، ت    تـــا أى وٕــــي٪ ٌـــ حا أت ت١لي٭ــــا نٲت دـــاوـــــي٨تهيـــ٢ اإلاىـــا اا الّ  

ثــــب ا مــــه ِــــ  ج نل٩ــــاا نٲت دــــ ، ت لــــٴ أ ٌهــــا وـــــيالّ   اإلال٩ــــاا   لتحهيل ــــا ًت

٠ٌــــل ا تبــــا  م   click أ ٌــــاى الت٩ا٠ــــم ننــــم ِــــ ا ي٭ــــ ج وـــــ تجــــلا ت١ليــــٮ ِ  

ـ٢ ت١ليـٮ ن  ـ  ٰـ ٰهـا  تـا، ن١ ى ٠ل  ٩ِح  ال  ا ى  ـ نٖ الـن   أ ٕـا ٔت

                                                 
 تالاية يــ ، ل صاوــ   ألا لى مــه الاجتها٠يــ  الل اوــاا ن١لمــي اوــتفلام تا٬ــ٢   يٍــ ، وــليو ٱا ــل ٠لــه 1

  .656 ُ: ،2011 ،02-01 ال١لل ،27 اإلاتلل لنٍٮ، ن١ جا نتل 

 ْو: اللب   ٳـ ى  ٬ل ٰها ن١يٌ  لٝ ت٧ ٨٭ل   ٳ ى  ت٬ل الىه٢، ٠َ ٱليا أت جنويا يمرن  بْ ألِا

 . نت وٚ أت بىيٚ وه٢ ٨٭لاى
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ـــا ج   ـــ  أى اإلاٌّـــاا ال ٬هيـــ  مـــه اإلاتـــاٵ  ٠لـــ  الٍاٌـــ  نـــن  تنـــَ هٌـــا وتـــل  ؤلٌا

 1ا ن٩يلج مه ال١الو التٲٌ ل عه.اإلاٲتبي اغرانعه لم ت٢٬ ا تاب  ٘اإلاا أ ب   أا 

ٍد بـــــــس ال" تهـــــــُملُـــــاث الخعلــــــُم الدؼــــــازوي باطـــــخ دام الىطــــــاتى الالىترو

 :  "هـيالالىترو

ـي  تالـلتٵ مـه حـل  ا  ـا ٠لـ  وث نٌـان   ٌــ ت ت١لٮ ألانـ  ت٭ـل ج الـ ما اا الِ 

نٌــــان  الل اوــــاا الاجتها٠يــــ  يحــــ  ا٬تّــــال اإلا١ ٨ــــ    ـــــ  ن١ّــــ ي  ن٩الهــــا وٙ  

وتٕـه  ا  تــ ال ك ٱاي  التٲٌ ل جيا اإلا ٬هٌ  أواوـ ا تاوـتتات  للهىـ ٤اا ال

ــــ  ال١انــــ  ــــ١  الـــــ ما اا الايتاجــــاا اغباِــــ  تالل اوــــاا الاجتهت أل٘ا ا٠يــــ  ٔت

ي  ال    تى م ٠هلي  الت اِم ت ى ألاوـتا يـيٰ لي  الٲة ت يـ  ل الالٲة تبـ  الِ 

ـــــ   ٬ٕـــــا ا نتته١يـــــ  ٠ت  هـــــ    بــــــ  الٙالـــــا تتلـــــر٢ ٠لـــــ  الت١لـــــيو ال ٍـــــا ٱ  ٘ت

 تل١ــم أيت١ ــا، نٌــم يٝ  ــا نـــ  ال٩ٕــاىاا ليتــال حــم نتاتــم ل ــا  ٳــ ى تا١٬يــا أٰ

 حتاج ا ـا،  تــ ال ك ي١هم ٠لـ  ونت ـل الٙـ   تاإلا١ل نـاا ال يـ  ل ؤلالٲة تبـ  ال

    هٲـــــَ   وـــــاٵ اإلا حٝـــــاا ال انـــــ  لٳـــــم ٘الـــــا ٠لـــــ  حـــــل ، أت الت ٰيـــــل ٠لـــــ  

ــا نــَ   لــم  ــتو   وــاٵ تاجبــاا  تـــ ب١ــٖ الٌ٭ــاٗ ال  ٕ ا، تأ  وــو ٌــ ح ا نىــب٭ 

٬ــــل وــــل٠و الــــل ه اإلاٍــــ ت ،  تـــــ نازليــــ   ٔــــا٨ي  أت ب١ــــٖ اإلال٩ــــاا تالٲتــــا ال

ياى و٭لم نَ وـ ى ال٩ ـو ألا ـا وته ـز ب٥هـٓ  أ٬ـم لنٳاحين    يــي ى ٰتات  ألٌا

 .و ل اإلا١ل ناا ل ا

                                                 
ــالك الـلليم ألاوــتا ، وــ ام و جهـ  ِــ مه، اللٙيــ٪ ٠بـل 1  الــلت ه الاوحــال الّــو، اإلاٲتبـاا غبــلناا ؤلاٌ 

  .18 ُ: ،2013 تاإلا١ل نااغا٠لو ، للهٲتباا ال١ ب  الاوحال أ٨ ، اإلاٲتباا تنإوىاا غره١ياا
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اٌ ججــــــازب بعــــــم الــــــدٌو فــــــي مجــــــاٌ جىظُــــــف اإلاىـــــــاث السكمُــــــت فــــــي مجــــــ

 ."الخجس ت الظعىدًت همثاٌ جوبُليجددً  الدزاطاث الاجخماعُت "

 2020 أ٬ـــــ ا ال يفــــــاا اإلاتفّّـــــ  تاإلاهلٲــــــ  ال١ ديــــــ  الىـــــ١ ل   مــــــه    ت ــــــا

 اإلاىــــــــته  ل٭ــــــــل اا  ـــــــــ  الت١ليهيــــــــ  تــــــــ ى الت١لــــــــيو ي١ــــــــل نحــــــــ   التحىــــــــ ى تالتٙ  

و وٲــن   ـــ  حيــن جــاىا هــ   ال   ــ  تفٙــ اا وٙ  ، ن ــا اا الٍــبا  الىــ١ لكت 

تهـــ  نـــا أٰلوـــم نٌٝهـــ  ، ان  الل اوـــاا الاجتها٠يـــ تــــ  ٠لـــ  حننـــ  نتٳانلـــ  نـــَ 

الاوــــــــتلان   ٠لـــــــ  أى وح٭يــــــــٮ 2017ألانـــــــو اإلاتحــــــــلج للة تيـــــــ  تال١لــــــــو تالن٭ا٨ــــــــ  

ان  تالىياوـــــاا  اِـــــ  مـــــه بــــــ  ال تــــــ الت١ليهيـــــ  و٭تضـــــ ي لنـــــ  ال ٬هيـــــاا مـــــه ٌ

 1:  لٴ نَ   ٵت  نتاٵ الل اواا الاجتها٠ي 

ن١اغرـ  ج ايـا ال٭ّــ   مـه نحتـ   نٌــان  الل اوـاا الاجتها٠يـ  نــَ  -

 ٌــــــــ   تال١هـــــــم ٠لـــــــ   ل اج ـــــــا تتثيــــــــي ـــــــ ٵ وحل ـــــــل ال٭ٕـــــــا ا  اا الٍىـــــــا اإلاتل

  ،يـيتواوٚ الٲة ت

٠ــا ه" مــه  -و٭ــ  و نىــت   ت ــه الٙلبــ  ته احــم الت١لــيو ال١انــ  "  ــاي ك  -

 جـ اىاا نت١ل٭ـ  ،  يــياإلاتاٵ ال ٬مي نَ   ٵ ح ا اا ٠هلي  تنٌا٬ٍاا ت١ات 

ت لــٴ نــَ  ــ ٵ ، الٌا٬ــل يـــ  تياا الت٩ٲوـــيتاوــتفلام اوة ا، ٌـــ تال١ّــ٪ ال ه

 ، ن تي  ت٬اتلي  نـ  تى يم أًٍٙ  الت١ليهي  تج١ل ا أٰ

وحليم ٬ٕا ا الب١ل الاجتها ه  اا الّل  تاإلاتـاٵ الت١ليمـي " ال ٠ا ـ   -

التحٕــ  اإلاىــتلام، تاإلاحا٨ٝــ  ٠لــ  اغبــلناا"  -اإلاٍــاٰ   اإلاتته١يــ  -ال ــصي 

نــــــَ  ــــــ ٵ  ٬انــــــ  ٨ٕــــــ ٵ ا٨ة أــــــي  تلــــــر٢ اإلاٌا٬ٍــــــاا اغرها٠يــــــ  تالتبــــــالٵ 

 ، ال٩ٲ ك ت ى اإلا١له ى تالٙلب 

                                                 
 ٬ٕـــا ا ٔـــ ى مـــه تاإلا اٌ٘ـــ  الاجتها٠يـــ  الل اوـــاا نٌـــان  نحتـــ    وحليـــم اغص بـــ ، ي  تـــ٢ الـــ حهَ ٠بـــل 1

  .133-127 ُ: ُ ،2021 جاي٩  ،03 اغرنى ،189 ألامه ،ال١لل جان١  الة تي ، التٌهي ،نتل 
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يـــــ٪ الا٬تّـــــال وحليـــــم ٬ٕـــــا ا  اا الب١ـــــل الا٬تّـــــالك  - اإلات١ل٭ـــــ  تتٜ 

 ال ٬مي تال٭ٕا ا اإلاتته١ي  " البٙال " 

٨ٲ ج اإلاٌّاا ال ٬هي  مـه اإلاتـاٵ  ٌـ و ٰيلا ٠ل  وث: هظام البالن بىزد -

تي  وـــــياتـيـ  او ٌـــــ ج   ــــ  وثيـــــ  ٠هــــلا هــــ   ألا الت١ليمــــي تاغران١ــــاا الىــــ١ ل   

ٰـــ لاج تىـــا٠ل  يٝـــام الـــب ٯ تـــ  ل "نٌّـــ   ٬هيـــ " يــــ   تت ٨يــــيت١ليهيـــ  الٲة ت

ج ت١ليهيــــ  أ٨ٕــــم ت٨ّــــ ٵ ل اوــــي  تنٳاوــــا تأنــــاَٰ ا٨ة أــــي  بـــــ  ٠لــــ  تٌــــاى  

نـــــَ الٙلبـــــ   يــــــ  ل جتها٠ـــــاا نهـــــا يىـــــه  تهن ـــــل نـــــَ ال٩ـــــُ  اإلاتاحـــــ  ل١ـــــلل ٰب

أوــاليا جل ــلج  اِــ  تت١لــيو الٌــل للٌــل تالت١لــيو ٠ــَ ٘  ــٮ ألاوــتا   يـــ  تو ٨

ٵ الــــب ٯ تــــ  ل تالت١انــــم نــــ٢ ٱــــم ٘الــــا ٠لــــ  نىــــت   ن٩ٌــــ ل. أ ٕــــا نــــَ  ــــ 

ــــــ ٵ   ــــــ  اإلاحتــــــ    تاإلاته ٠ــــــاا - هٲــــــَ للٙلبــــــ  تأ٠ٕــــــاى هيفــــــ  التــــــل يي الِ 

-Android" اغباِـــــ  ل ـــــو ت لـــــٴ ٠ـــــَ ٘  ـــــٮ نفتلـــــ٪ أج ـــــنج ال ـــــاو٪ تهـــــا ٨ه ـــــا

BlackBerry-IPhone ــ لٴ اإلاىــا٠لج ٠لــ  اوــتفلام نفتلــ٪ الٙــ ٫ ٠  بـــ  "، ٰت

   " ل ته    لاوهــــــــ  الاوــــــــته ا   ـــــــــ  اغبــــــــٚ اإلاتــــــــا  ت٨ــــــــٮ توــــــــاوٚ تيلا٤ جيــــــــ  

  نـ٢ يــياا ت١ات بــ  ًٍا٘اا ول  ثيـ  تهىـت  اا نت٭لنـ  ت  -وها  َ –وٙبي٭ي  

 1 جان١اا  اولج مه اإلاتاٵ الت١ليمي .

تاغران١ـــــاا  تــــــ وـــــو تٌـــــاى نٌّـــــ  نل و: تهــــــُالالىترو خــــــيمىــــــت مدزط -

الىــــــــ١ ل   ل ــــــــل٧ تىــــــــ يم ٠هليــــــــ  الت اِــــــــم تــــــــ ى ألاوــــــــتا  تالٙالــــــــا ٔــــــــهَ 

٨ٕـــــــاىاا  ٬هيـــــــ   ـــــــتو نـــــــَ   ل ـــــــا وـــــــل ال٩تـــــــ ج ال٭اوهـــــــ  تي  هـــــــا نـــــــَ  ـــــــ ٵ 

لحّــاىاا الت١لــيو الل اوــاا  يـــ  حيــن تٍ، اوــتفلام التٲٌ ل جيــاا ال ٬هيــ 

١ــــــــل مــــــــه الىــــــــ١ ل   مــــــــه ال١ــــــــام الل اســــــــ ي اإلاٌّــــــــ م، أى ٠ــــــــلل ال٩ّــــــــ ٵ  ٠ــــــــَ ب 
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التاب١ـــــ  لـــــ ما ج الت١لـــــيو « تــــــ نل و»وـــــو  ًٍـــــا ها مـــــه نٌّـــــ   تــــــ ٨ة أـــــي  الالا 

، مـــــــه حـــــــ ى تل٥ـــــــ  اوـــــــتتاتاا  101الىـــــــ١ ل   وتـــــــاتم الــــــــ
 
نليـــــــ ى ٨ّـــــــم   نيـــــــا

ن  ــ ى اوــتتات ، توٝ ــ  ٰــ لٴ الاحّــاوياا الّــال ج  108اإلا١لهــ ى نــا ٨ــ ٫ الـــ

١ـــــل ٠ـــــَ  اا اإلاّـــــل  أى ٠ـــــلل الا تبـــــا اا اإلاىـــــٌلج للٙـــــ   تالٙالبـــــاا  ٠ـــــَ ب 

، تهت وٚ حـم  107  ٵ ال١ام الل اس ي اإلااض ي وتاتما 
 
ن   ى ا تبا    نيا

 83.2نلي ى، أنا ٠لل ال اجبـاا اإلاىـٌلج للٙـ   تالٙالبـاا ٨بلـ٦  700 ٭ا   

،تها  ٩ ٫ 
 
 نليا  إلات وٚ اغصم . 12نلي ى تاجا   نيا

٨ــــــشى ب١ـــــٖ ٘ـــــ   الت١لـــــيو ال١ـــــام لــــــو ،  يــــــيت ٤ـــــو هـــــ   ألا ٬ـــــام اإلالي   -

ها  ـــــــــ  "، تهــــــــ  نــــــــا أ ج١تــــــــم تما ج الت١لــــــــيو مــــــــه و٭  تـــــــــ لتح٭ــــــــ ا تهٌّــــــــ  "نل و 

  1: ؤلاحّا   ل١لج أوبا  ن  ا

ـ ٵ   ـ  ٬ٌـ اا "٠ـ ى"  - ٠لم و ٨  اوّاٵ بٍبٲ  ؤلاية ي ، أت ت١ـ   الِ 

  . ٌـيالت١ليهي  ألوبا   صي  أت ي٩ىي  أت و٭

ي ل ـــــل٧ للهٌّـــــاا ال ٬هيـــــ  مـــــه اإلاتـــــاٵ الت١ليمـــــ ٌــــــ دٌـــــاىا ٠لـــــ  هـــــ ا التثت  -

ا  التت دــ  تـــياوــتلان  ال١هليــ  الت١ليهيــ  وــو ونهــ ى هــ   اغر ــ ل، تجــاى ا 

١ــــــل نــــــَ  ــــــ ٵ  يـــــــ الىــــــ١ ل   مــــــه نتــــــاٵ الت١لــــــيو ؤلالٲة ت تالت١لــــــيو ٠ــــــَ ب 

ٍـ ها تا٠تهالهـا يــااإلاٌّاا ال ٬هي  نَ ٬بم نٌٝهـ  الي   ىٳ ، لت  ي٭ ـا ًت

١ــل،  يــ ٰ حـل أ٨ٕــم اإلاها وـاا ال١اإلايــ  مـه الت١لــيو ؤلالٲة ت تالت١لــيو ٠ـَ ب 

اإلاهلٲــــ  نــــَ ٔــــهَ أ٨ٕــــم أ بــــ٢ لتٵ تقــــه: ٨ٌلٌــــلا، تالّــــ ى، تٱ   ــــا  وـــــ تو 

 اغرٌ دي .

                                                 
 نـَ اغراوحـ  ب١ـل تيضـر  تـالتفٙيٚ تـلأا ٬ّـ  الىـ١ ل  ... مـه يــ ؤلالٲة ت الت١لـيو اغبٙـا٧،   هـاى 1

 اللتليـــ ، ال١ـــ   ج  ـــلج ،ألاتوـــٚ الٍـــ ٫  نتلـــ  للل اوـــ ، لا٠ـــو  يـــا    ـــ  «ٱ  تيـــا» لت٩ـــالك يتـــاج ٘ـــ ٫ 

  .05 ُ: ،15616 ال١لل
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 ى وحليـــم نٌـــان  الل اوـــاا الاجتها٠يـــ  تاإلا احـــم الت١ليهيـــ  مـــه ٔـــ ى  -

 بـــــــ ى وـــــــعه اغران١ـــــــاا الىـــــــ١ ل   لبٌـــــــاى نتتهـــــــ٢ ن١ مـــــــه تٙـــــــاب٢  2030   ـــــــ  

١ا  تـــــيحّــــاوياا   ــــ  أى اوؤلا  يـــــ  ت١ليمــــي نىــــتلام ت ٨يــــ٢ اإلاىــــت   حيــــن تٍ

تهــ ا نــا وحــلل  ، التٲٌ ل جيـا تلنت ــا مــه  اا اإلاتــاٵ ي١ٙــ  ل ـا أنــ  نىــت٭ب 

اغص بـــــــ  مـــــــه ل اوـــــــ  ب١ٌـــــــ اى "وحليـــــــم نحتـــــــ   نٌـــــــان   تــــــــ  ل اوـــــــ  الباحـــــــن جا

حيـــــن ٬ـــــام ، الل اوـــــاا الاجتها٠يـــــ  تاإلا اٌ٘ـــــ  ت٩ـــــ  ٔـــــ ى ٬ٕـــــا ا التٌهيـــــ ...."

وّـب   تــ ان  الل اوـاا الاجتها٠يـ  حنٌـ  ــ    ح ٵ أههيـ  وٙ  يـيتل او  نيلا

 ا للهإوى  اغران١ي  ٠ل  يح  نىتلام.ٌـينّل ا ٤

ل  الل او    ـ  أى    ـ  الت١ليهيـ  الىـ١ ل   آ٨ـا٫  - ـل  2030توِ  وٰإ

٠لــــــــ  ٔــــــــ ت ج الاهتهــــــــام تال٭ٕــــــــا ا اإلاتته١يــــــــ   اِــــــــ  ولــــــــٴ اإلات١ل٭ــــــــ  تــــــــاألنَ 

وى ٘بي١ــ  ، ٙالــ توف٩ــيٖ ن١ــلٵ الب، تالىــ م، ل٠ــو الاتتٳــا  ت  ــالج ألا٠هــاٵ

نحتـــ   اإلاٌـــان  الاجتها٠يـــ  مـــه ال٥الـــا وتـــ اىم نـــ٢ ٬ٕـــا ا التـــا  ل تاغر٥ ا٨يـــا 

ـ١لج ، تو ت و ت٭ٕا ا ال١ّ  ٠ل  ال ٤و نَ التٙ   اغصاِم ٠ل  نفتل٪ ألِا

ــــــ اا ي ٠يــــــ  وــــــ ٨  وٌهيــــــ   لــــــ لٴ ٨ايــــــم   جــــــل و٩ــــــاتا تــــــ ى ٰ ههــــــا توب٭ــــــ  نٌإ

 1 اإلاتته٢ الى١ لك .  ـ  ج ه    تن ه  لتٙ  

  

                                                 
 ٬ٕـــا ا ٔـــ ى مـــه تاإلا اٌ٘ـــ  الاجتها٠يـــ  الل اوـــاا نٌـــان  نحتـــ    وحليـــم اغص بـــ ، ي  تـــ٢ الـــ حهَ ٠بـــل 1

  .132: ُ  ٰ  ، وبٮ ج٢ هي ،ن التٌ
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 : خاجمت

٘اإلاــــا ت١ــــل الل اوــــاا ؤلاجتها٠يــــ  ل اوــــاا تنٌــــان  تىــــا٠ل ال٩ــــ ل ٠لــــ  أى 

، تأى  ٲ ىـــا ال١ـــالاا تالت٭اليـــل تال٭ـــيو الىـــاولج مـــه اإلاتتهـــ٢ ٌـيــــ   ٳـــ ى نى 
 
ا

الـــــــ ك ي١ـــــــاَ ٨يـــــــم، تي١ـــــــ ٧ ٔـــــــ اتٙم. تو ٰيـــــــلا ٠لـــــــ  الل اوـــــــاا الاجتها٠يـــــــ  

 ٬هٌت ـــا ٱ ا ـــا ت  وحيي  ـــاألاٱال هيـــ  اإلا ج ـــ  لل٩ـــ  الٙ تيـــ  ٱـــاى نـــَ الٕـــ ت ك 

تىــا٠ل ٠لــ  احةــ ام ٩ٰــاىج اإلات١لهــ ى تن١ ٨ــ  ح٭ــ ٬ و، ٰهــا تلــر٢ ٠لــ  م ــالج 

ـــ  ت٬ل وـــم   ــــ  الـــ  ه تالـــ اا ياهيـــٴ ٠ـــَ اإلاىـــاهه  مـــه وٙ    ن ـــا اا ال٩ـــ ل اإلا١ ٨ي 

ـــــياا ي  لهـــــا مـــــه الٌ٭ـــــاٗ ت  تجهلـــــ  الٌتـــــاو  ١ا ،تــــــي٠لـــــ  التحليـــــم تالاو التِ 

 التالي  :

 اإلاٌّــــــــــاا ال ٬هيــــــــــ  ٰ ليــــــــــ  ا و٭ــــــــــاى الل اوــــــــــاا ال١لمـــــــــــي ٌـــــــــــ ٔــــــــــ ت ج وث 

 دألاٱال مي الاجتها٠ي ت

  ٪ٔــــــــــ ت ج وحيــــــــــ ى اإلا ا٬ــــــــــ٢ اغران١يــــــــــ  بٍــــــــــٳم نىــــــــــته  نــــــــــ اوو إلافتلــــــــــ

 دٙ تي اجاا التـيالاح

 ان  التل  ثيــــــ  ل١ٕـــــ  ال يفــــــ  التل يىـــــي  تن ا٬بــــــ  بــــــ  ٔـــــ ت ج وٲنيــــــ٪ ال

  ديـينل   إلاانم تاإلاىتحل اا الالٲة ت

 تــ تاإلاإوىـاا الت١ليهيــ  تال  تـــيالبىـف التحت  اغصل نـ  ااٌــيالت٭ يــ و ٨ 

 .  يـ الالٲة ت اإلاٌاا ٠ٌاِ  أ٠هلج ت١ل
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للن٭ا٨ـــ  تال٩ٌـــ ى تآلالا ، الٳ  ـــ ،  ٌــــ ، ٠ـــالو اإلا١ ٨ـــ ، اإلاتلـــي ال٘ اإلاعسفـــت

2005 ،ُ :112. 

الـــــــــــخعلم و  الدزاطـــــــــــاث الاجخماعُـــــــــــتأوـــــــــــان  ٠بـــــــــــل الـــــــــــ حهَ ٠بـــــــــــل اإلاـــــــــــ و،  -9

: ، ُ 2014ُلا  الــــــــ  ا٫ للٍٍــــــــ  تالت ميــــــــ٢، ، ، الٙب١ــــــــ  ألات ــــــــ هـــــــــيالالىترو

25،28. 

زإٍـــــــت عس ُـــــــت إلاجخمـــــــع  –الفجـــــــىة السكمُـــــــت يثيـــــــم ٠لـــــــه، يال ـــــــ   رـــــــامك،  -10

 . 210: ُ، ن ج٢ وبٮ  ٰ  اإلاعسفت، 

، اهيو ت ــــــ تـــــــ  ٠بــــــل الــــــ حهَ ٠بــــــل الىــــــ م جانــــــم، نحهــــــل ٠بــــــل الــــــ ام٫   -11

ـن  ،هآلُت لخدلُم مجخمع اإلاعسفت هـيالخعلُم الالىترو اإلاـإوه  الـلت ه ألاتٵ إلاٰ 

ح٭بــ  جل ــلج مــه الــت١لو تالن٭ا٨ــ ، جان١ــ   يـــ ت١لــو الٲة ت يـــ الت١لــيو الالٲة ت

 . 11: ُ، 2006البح  َ،

زإٍـــــــت عس ُـــــــت إلاجخمـــــــع  –الفجـــــــىة السكمُـــــــت يثيـــــــم ٠لـــــــه، يال ـــــــ   رـــــــامك،  -12

 . 214: ُ، ن ج٢ وبٮ  ٰ  اإلاعسفت، 

 –اللاطــــــىب والخعلـــــُم الجــــــام ي تـــــَ الٙــــــاه ، تـــــاقه وـــــ ن ،  يــــــ تاتـيال -13

نتلـــــ  الباحـــــن  الىطـــــاتى الخعلُمُـــــت،ألاهمُـــــت وأطـــــالُب الاطـــــخ دام هؤخـــــد 

  تالاجتها٠يــــ  جان١ــــ  ٬اِــــلك ن دــــا  ت ٬لــــ ،اغرناو  اإلاتلــــل يـــــيلل١لــــ م ؤلاًىا

 . 365: ، 2014،2014ُ، 06ال١لل، 03

واكــع اطــخ دام معلمــي الدزاطــاث الاجخماعُــت ٠لــه ٱا ــل وــليو   يٍــ ،  -14

-01ال١ــلل ، 27اإلاتلــل ، نتلــ  جان١ـ  لنٍــٮ، فـي ألازدن لللاطــىب والاهترهــذ

02 ،2011 ،ُ :656  . 
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الــدلُل ؤلازػــادي لخــدماث ، ٠بــل اللٙيــ٪ ِــ مه، و جهــ  وــ ام ألاوــتا  -15

الاوحــال ، الاوحــال الـلت ه غره١يــاا تنإوىــاا اإلاٲتبـاا أ٨ــ اإلاىخبـاث الـــم، 

 .18: ُ، 2013، ال١ ب  للهٲتباا تاإلا١ل نااغا٠لو 

لدزاطــــــــــاث جدلُــــــــــل مدخــــــــــىي مىــــــــــاق  ا٠بــــــــــل الــــــــــ حهَ ي  تــــــــــ٢ اغص بــــــــــ ،  -16

نتلــــــــ  الة تيــــــــ ، جان١ــــــــ  الاجخماعُــــــــت واإلاىاهىــــــــت فــــــــي كــــــــىء كلــــــــاًا الخىمُــــــــت،

  .133-127: ، ُ 2021ُ، جاي٩  03اغرنى ، 189ألامه ،ال١لل 

   :يـ   الى١ ل  ، نتا  ٠ل  اإلا ٢٬ الالٲة تيـياغران١  الالٲة ت -17

 https://seu.edu.sa/ar/blackboard-system/home/ 

فـــــــي الظـــــــعىدًت... كــــــــت بـــــــدأث  هــــــــياًمـــــــان الخوـــــــاف، الخعلـــــــُم ؤلالىترو -81

الــــى « هىزوهــــا»بــــالخ وُى وهبــــجذ بعــــد الجاتدــــت مــــً هــــىق هجــــاة لخفــــادي 

ـدة العـسب الدولُـت، مجلـت الؼـسق ألاوطـى، خُاز داعم للدزاطت  العـدد، جٍس

 . 05: ، ؾ15616

جدلُــــــــــل مدخــــــــــىي مىــــــــــاق  الدزاطــــــــــاث ٠بــــــــــل الــــــــــ حهَ ي  تــــــــــ٢ اغص بــــــــــ ،  -19

 .132ن ج٢ وبٮ  ٰ  ، ُ :الاجخماعُت واإلاىاهىت في كىء كلاًا الخىمُت،

https://seu.edu.sa/ar/blackboard-system/home/
https://seu.edu.sa/ar/blackboard-system/home/


ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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ت ُـس دوز الخدٌى السكمي في حظِ  ادازة اإلاىازد البؼٍس

مان، * Mokhtar Khadijaم خاز خدًجت   ** Naas Narimane وعاض هٍس

 ملدمت:

ٜ ــ ا  ــ ٵ  تــ نّــٙ ح التحـ ٵ ال ٬مــي احــل اإلاّـٙ صاا ال انــ  ال بــ  ي١ت

اوـــــــتفلام توـــــــاوم وٲٌ ل جيـــــــا  ٌــــــــ نـــــــَ ال٭ـــــــ ى اإلااضـــــــ ي ٨ ـــــــ  ي١ يــــــــ  ال١٭ــــــل ألا 

أ ٕــــــا اوــــــتفلام يٝـــــــو  ٌـــــــ قــــــه ت١ت  الاوّــــــاوا مــــــه ٠هليــــــ  ؤلالا جت اإلا١ل نــــــاا

 هنم وحـل ا ح٭ي٭يـا ٨   ، اإلا١ل ناا تٳا٨  نىت  ا  ا إلاىا٠لج ؤلالا ج ت ٠هال ا

 .ال  ٓ  تال١هلياا ؤلالا    ٨ه ا أنام اإلاٌٝهاا ٠ل  ا ت ٧ أي ا٠ ا نَ اجم

 ى اوــتفلام التحــ ٵ ال ٬مــي  ــ ٨  أواوــا  هٲــَ للهٌٝهــ  ٠لــ  أواوــم أى 

ـــاو٪ تـــــ وفٙـــٚ للهــــ ا ل الثٍـــ    ال دهــــا أى اإلاـــ  ل الثٍــــ ك ت  وحتاج ـــا مــــه الٜ 

ى التفٙــيٚ لــم أههيــ  ٬ّــ   ٠ٌــل  هنــم  أه اإلاــاٵ ال٩ٲــ ك مــه أك نٌٝهــ  ٨ــا

ال٭ــاوه ى ٠لــ  اإلاـــ ا ل الثٍــ    مـــه اإلاٌٝهــاا ٰهــا أى اوـــتفلام التٲٌ ل جيــا مـــه 

ٰـــ لٴ مـــه ت  ٠هليـــ  وفٙـــيٚ اإلاـــ ا ل الثٍـــ     ـــإلك   ـــ  ٠هليـــ  وفٙـــيٚ ياجصـــ 

او٪  لا ج اإلا ا ل الثٍ    .  جهي٢ ٜت

لتحــ ٵ نــا لت  ا ت ٠لــ  ٔــ ى نــا وــبٮ  ٰــ   يٙــ   ال ىــا ٵ اغرــ ه ك التــا ه

  لا ج اإلا ا ل الثٍ    ؟ يـ  ال ٬مي مه تىا

   :وـيتل جات  ٠ل  ال ىا ٵ الىاتٮ ٬هٌا تت٭ىيو ل او ٌا     اإلاحات  آلا

 اإلاح   ألاتٵ :ن٩  م التح ٵ ال ٬مي .

 :ن٩  م  لا ج اإلا ا ل الثٍ    . يـ اإلاح   النا

                                                 
 ٘الب  لٰت  ا  وفّْ ٠لو ال٩ٌي، جان١  ن١ىٲ  .: Mokhtar Khadjaنفتا   ل ت   *

 . 02: ٘الب  لٰت  ا  وفّْ ٠لو ال٩ٌي، جان١  ته اى ١ًNaas Narimaneاه ي  هاى  **
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او٪  لا ج اإلا ا ل : اإلاح   النالن  الثٍ   ٠ ٬  التح ٵ ال ٬مي تٜ 

ف الخدٌى السكمي   : حعٍس

ت لا مه ألالتياا اإلاتفّّ  ٠لج ت١ـا   ـ٪ نفتل٩ـ  للتحـ ٵ ال ٬مـي يـ ٰ  

 :  ن  ا

التٌٝيمــي نـــَ  يـــ  " حــلاث ت٥ :التحــ ٵ ال ٬مــي ت يـــم Michael wadeي١ــ ٧ 

   1يها ج ألا٠هاٵ لتحى ى ألالاى "ت  اا ال ٬هي ٌـي  ٵ اوتفلام الت٭

ٵ الٍـــــ ٱاا   ـــــ  يهـــــ  ج ٠هـــــم ي١تهـــــل ٠لـــــ  ٠هليـــــ  ايت٭ـــــا: ت ي١ـــــ ٧ ٠لـــــ  ايـــــم

٬ٌــــ اا جل ــــلج نــــَ  يـــــ  و ٨ت  اغبــــلناات  اا ال ٬هيــــ  مــــه اتتٳــــا  اإلاٌتتــــااٌـــــيالت٭

 ٨2ٔ  ا ون ل نَ ٬يه  نٌتت ا. ت  ال١اولاا

 ٌــــــــ   ـــــــ  أى ٱلهـــــــ  التحـــــــ ٵ ال ٬مـــــــي ت١ Maye,Terry&Othersت٬ـــــــل اٌـــــــا ا 

 3اغرل ك مه اإلاإوى  . يـ  اوتفلام التٲٌ ل جيا لل٠و ٠هلياا الت٥

٠هليـــــ  وح  ـــــم نّـــــال  اإلا١ل نـــــاا اإلاتاحـــــ  ٠لــــــ  : ٰهـــــا ٠ ٨ـــــم الـــــب١ٖ ت يـــــم

دالتـا ه  ّـب  اإلاحتـ   الت٭ليـلك ت   يــيتواوٚ وفن َ و٭ليل       ِ  ج الٲة ت

ٟ  ٠ليم نَ   ٵ وٙبي٭اا اغصاوباا آلالي  .  4نحت   ن ٬هَ  هٲَ ال٘ا
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حــــ ٵ ال ٬مــــي هــــ  ٠هليــــ  لنــــ  نــــَ الت١ــــا  ٪ الىــــات٭   هٲــــَ ال٭ــــ ٵ أى الت

 التٲٌ ل جيا ال ٬هي  مه جهي٢ نتاوا ألا٠هاٵ .ت  اإلا١ل ناا

مــــــه الن٭ا٨ــــــ  التٌٝيهيــــــ   تٙلــــــا نــــــَ اإلاٌٝهــــــ  أى وتحــــــل   يـــــــ  ٰهــــــا ايــــــم ت٥ي

٢ ال اهَ .  تاوته ا  الٔ 

 فىاتد الخدٌى السكمي: 

تم ٰـ لٴ للهٌٝهـ  أ ٕـا  للتح ٵ ال ٬مي ٨ اول ٠ل لج لاي ٨٭ٚ لأل٨ ال 

 ن  ا نا  له : ي ٰ  

 ال ٬  .ت  اغر لت    ٨  التح ٵ ال ٬مي التٳل٩ -1

  ٌٝه ا .ت   حىَ الٲ٩اىج ال ٥ٍيلي -2

  فلٮ ٨ُ  لت٭ل و  لناا نتٙ  ج ب١يلا ٠َ الٙ ٫ الت٭ليل   .-3

الاي ٍـا  مـه يٙـا٫ ت يىا٠ل التح ٵ ال ٬مي نٌٝهاا ألا٠هاٵ ٠ل  الت و٢-4

 نَ ال١ه ى. بـ  الِ  ٵ     ٌ  ح  اٰت  أتو٢

وثىــيٚ ؤلاجــ اىاا ل صّــ ٵ ٠لــ  اغبــلناا ت  ي١هــم ٠لــ  وحىــ ى اغرــ لج-5

 1اإلا٭لن  للهىت٩يل َ.

يـــ٪ التٲٌ ل جيـــا تالٍـــٳم ألاننـــم نهـــا  فـــلم و-6 هـــم ال١ يــــ   ٭ـــ م ٠لـــ  وٜ 

 .لا م اإلاإوى  مه ٱا٨  أ٬ىان ا

يىــــاهو مــــه وحــــ ٵ أوــــاليا ال١هــــم   ــــ  أوــــاليا حل نــــ   هٲــــَ أى وفلــــٮ -7

نبتٲــــ ج لتٳــــ ى نىــــاهه  مــــه الٌهــــ  الا٬تّــــالك اإلاـــــ ن ٵ ت   ــــلج٨ــــُ  ٠هــــم جل

 1لللتٵ.

                                                 
 اإلالٴ جان١  ،اإلا١ل ناا  ٌـيتو٭ اغصاوباا ال ٬مي،ٱلي  التح ٵ  ااٌـي ،و٭2018البا ،غ ن٩ّٙ  ٠لياى 1

 02الى١ ل  .ُ ال١ن ن، ٠بل
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 مظخىٍاث الخدٌى السكمي :

  ى التح ٵ ال ٬مي بٍٳم ٠ام  تو ٠ل    ث نىت  اا : 

   ل ــلا التحــ ٵ ٌـــيللــٴ أى وٳــ ى  لا ج اإلاإوىــ  نتثت : علــى مظــخىي اللُــادة

 نتاب١  لتٙ  اوم .ت  لا٠ه  لمت 

تللـــــٴ أى  ـــــل م التحـــــ ٵ ال ٬مـــــي مـــــه ِـــــلا : جُتجــــــُعلـــــى مظـــــخىي ؤلاطترا

 ــ١ٌٲي ٠لــ  أهــلا٨ ا ت  اإلاىــت٭بلي ت  تيا  ا الت٩ٌي  ــ وـــياوة ات   وــال  اإلاإوىــ 

 بٍٳم ٌانم تتا ح .

للٴ أى وٝ   آ ا  التح ٵ ال ٬مي ٠ل  ٱـم و٩اِـيم ت : على مظخىي الثلافت

٩ ى  ٬ـــيو وتثٌاهـــا اإلاإوىـــ ت  يــــ  ن١ا ت   جـــ اىاات  دافـــ  ٠هـــمت  اإلاإوىـــ  نـــَ نـــٜ 

 2ت١هم ل ا.ت 

 :  دوافع الخدٌى السكمي

 ألا     التح ٵ ال ٬مي ن  ا : تـ ي ٰ  نته ٠  نَ اللتا٢٨ ال

ب١ـــــــل وـــــــله   أوـــــــ١ا  : تهـــــــُاللـــــــغىهاث اإلافسوكـــــــت علـــــــى اإلايزاو  الخيــــــالُف 

  تـــالبة تٵ   ـــ  ن اج ـــ  ٌــــيغرـــ ا أ٤لبيـــ  الـــلتٵ ال٥ 2014البةـــ تٵ نٌـــل أتا ـــ  

ـ ٵ  بـ  الا  ا ٠ ـ  مه   يـ  الة اج٢ الٲب ال١هليـاا ت  وف٩يٖ  رو  ي٩ا٬ ـا ٠لـ  ألِا

و٩ٌيـــــ  ال١هليـــــاا ت  التٳـــــالي٪ يــــــ  اإلاتفـــــ ج لت ٨ يــــــ  التلات بــــــ  لـــــلا ت١ت، اغصٳ نيـــــ 

 اغصٳ ني  ال١٩ال  .

                                                                                                                   
 الىـــــــياح  ،ٱ  تيــــــا جاوحـــــــ  ٜــــــم مـــــــه الىــــــياحه ال٭ٙـــــــاٟ مــــــه ال ٬مـــــــي  ،التحــــــ ٵ 2020غ ج،يــــــــ    نتــــــلت  1 

ـــــن الٌهـــــ  عه، ال ٬مـــــي البـــــل م الا٨ة أـــــي   تالىياوـــــي  تي وــــــيؤلاوة ا للل اوـــــاا ال١ بـــــ  الـــــل ه٭ ا٘  اإلاٰ 

  .494 ،ُ تالتٙل١اا ال ا٢٬ حتهي  ت ى 19 ٱ ٨يل ٱ  تيا غجاوح  اللت ه ل ى،اإلاإوه تـ   ،تالا٬تّال  

ٙيٌ ، ،،1ٗ ،ال ٬هيــــــــــ  اإلاٲتبــــــــــ  تــــــــــ ٵ، جــــــــــان٢  ،تــــــــــ2011َغ وــــــــــ يل ، ن ــــــــــ ك  2   الــــــــــل َ ل ــــــــــاى لا  ٬ىـــــــــٌـ

 .65للٍٍ ،ُ
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:ح٭٭ــ  توــاوم الت اِــم الاجتهــا ه ٌــ١بي   نىـــياإلاىاهو  مخولبــاث العمــالء

ــ  دــللٴ أواحــ  ت  ج تــ ى الٍــ١   تت٨ــ ا ل ــو ٬ٌــاج جل ــلج للت اِــميـــ  ٰب  ِ٨

وـــــ ٠اى نـــــا غرـــــ ا اغصٳ نـــــاا   ـــــ  ت  ى للت١ـــــاتى ن١ـــــاٌــــــ اإلا ا٘ت  تـــــ ى اغصٳ نـــــاا

ى الــــل َ ا٠تهــــلتا تــــلت هو ٌـــــ الاوــــت٩الج نــــَ هــــل  ال وــــاوم إلا١ ٨ــــ  أ اى اإلا ا٘

 نىت   ا  ه نَ اغبلناا اغصٳ ني .  يـ  ٠ل  هل  ال٭ٌاج للهٙالب  تت ٨

ال٭هــ    ــ  ت١تهــل اغصٳ نــاا ٠لــ  نــٌه  التفٙــيٚ نــَ : جىجيهــاث اللىىمــت

ان  تـــــ  ج و٩ٌيــــ  وـيـــــ  هــــلا نــــا يىــــا٠لها ٠لــــ  تىــــ ي٢ ت ت  ال٭ا٠ــــلج ووفــــا  ٬ ا ا  ــــا

ان  التحـ ٵ تــ    اإلاٙل دـ  لت٩ٌيـ  يــياإلا زا يـ  لٳ  وتهٲَ نَ و ٨ت  التح ٵ ال ٬مي

ٌــ٘  ى ن هيــ ى ههــا  ل اج التحــ ٵ ال ٬مــي مــه اغبٙــٚ  يـــ  ال ٬مــي و تــلنَ و ٨

 هٲــَ لل يفـاا اغصٳ نيــ  نــَ  تــ الت  الىــ ي١  اوفـا  ال٭ــ ا اات    لللتلــ ٌــيال٘ 

  ٨1ا٠لي  ٠الي  .ت  ال ٬مي بى ٠  ٌـ و١٩يم  ٙٚ التح ٵ ال٘ 

 خوىاث الخدٌى السكمي :

ــــل البــــاحن ى أى التحــــ ٵ ال ٬مــــي  هــــ  ب١ــــلج ن احــــم نة اتٙــــ    نتٳانلــــ ت   ٰإ

 قه :ت 

  ج اىاا التحى ى .ت  تي   ٬هي وـيتٌاى  وة ا-1

 هي  اغصالي  .اا ال ٬يـي٬ياه ؤلانٳا-2

 وحل ل أ٨ٕم هيٳم ٠هم ألًٍٙ  ال ى  ٮ .-3

 وحل ل اإلاتٙلباا غبٙٚ الاو نها  .-4

 وحل ل ٠ اوٮ التٳانم ال ٬مي .-5

                                                 
 ال١لــــــ م نتلــــــ  ،تاإلافــــــا٘  الٕــــــ ت ج تــــــ ى ال ٬مــــــي  ،التحــــــ ٵ 2019غ ،ت  ــــــ ي   وــــــ٪ ،وــــــ  مي جهيلــــــ  2 

  . . 954ُ اغرناو ، ،ال الك جان١  ،2 ،ال١لل10 اإلاتل  تالىياوي ،،  يـيال٭اي  
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  1اإلاتح ٵ ال ٬مي. يـ   لا ج الت٥ي-6

ت  ف ادازة اإلاىازد البؼٍس    :حعٍس

 اإلاـ ا ل الثٍـ    ٨٭بـم الت١ـ ٧ ٠لـ ت  وتٳ ى  لا ج اإلا ا ل الثٍ    نَ ؤلالا ج

 ن٩  م  لا ج اإلا ا ل الثٍ    ي٭لم ب١ٖ الت١ا  ٪ ٠َ اإلا ا ل الثٍ    .

وٳـ ى اإلاإوىـ   تــ اغرها٠اا الت  ي١ ٨ ا اللاتك الٍيل أا ا" نتهٟ  ألا٨ ال

، وــلٰ  و، وٳــ    و،   وبـــ  ت فتلــ٪ هــإوى ألا٨ــ ال نــَ حيــن  ، مــه ت٬ــ  ن١ــ ى

او٩ و  .2" نىت  ا  و ؤلالا   ت  اوتاها  و ٰها  فتل٩ ى مه ٜت

٩ و اإلاٌٝهــ  لت٩ٌيــ  يـــ أنــا نحهــل الّ مه ٨ي١ ٨ ــا ت ا ــا "ألا٨ــ ال الــل َ وــٜ 

ـــــاو٪ اإلاٳا٨ــــــ ا ت  اغصـــــ ا٨ن ت  ال تاوـــــات  ال اجبـــــاا ن٭اتــــــم ألاجـــــ   ت  نفتلـــــ٪ الٜ 

 3ألا   .

تو واىـــا ٠لـــ  نـــا و٭ـــلم ٨ـــاى اإلاـــ ا ل الثٍـــ    قـــه ولـــٴ اغرهـــٟ  نـــَ ألا٨ـــ ال 

ت١هــــم ٠لــــ  وح٭يــــٮ ألا٠هـــــاٵ اإلاىــــٌلج  له ــــا ٠ـــــَ  تــــــ الت  اإلا جــــ ل َ مــــه اإلاٌٝهــــ 

 ال١هلي  اإلاٲ ىب  .ت   ٌـين ا ا  ا ال٩ت  ا  ا ت٬ل ا  ابـ  ٘  ٮ  

 ت ٨يها  له و١ٌٓ  ب١ٖ الت١ا  ٪ للا ج اإلا ا ل الثٍ    :

 ّـــــــــاوْ ت  ي١ ٨ ـــــــــا احهـــــــــل نـــــــــاه  ت ا ـــــــــا"الت ٨يٮ تـــــــــ ى  ّـــــــــاوْ ألا٨ـــــــــ ال

ي٩ـ  اإلاٌا او٪ تت٢ٔ ال٩ ل اإلاٌاوا مه الٜ  تـاى  Armstrong   ،  ــ  1وـب  "الٜ 

                                                 
 ألا٠هاٵ،نتلـ  نٌٝهـاا مـه ال ٬مي التح ٵ  توحل اا الثٍ    اإلا ا ل  ، لا ج2019ال حهاى،غ ٠بل  او  3 

  .214ُ تالا٬تّال  ، ؤلالا    البح ث

 ،ؤلاوـ ني  البلـلاى مـه الثٍـ    اإلاـ ا ل وٌهيـ  ٠لـ  تالتح٩ ـز التـل  ا ا ـ  وحليـم  2008غ ،الٍـيل الـلاتك  2

 .09اغرناو .ُ ت ٬ل ، جان١  الىاله، ال١لل الباحن، نتل 

 للٍٍـــ  اغرـــانعه ال٩ٲـــ  ؤلاوـــٲٌل   ،لا   ،يــــيؤلاًىا تال١ ٬ـــاا ألا٨ـــ ال  ، لا ج2013مه،غيــــ الّ نحهـــل 3

 .21تالٙبا٠ .ُ تالت مي٢
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نتٌاوــــــــٮ ٨يهــــــــا  ت١لــــــــٮ ت  جه نتٳانــــــــموـــــــــي لا ج اإلاــــــــ ا ل الثٍــــــــ    قــــــــه يهــــــــ  اوة ا

ي٪  2وٌهي  ألا٨ ال ال١انل ى مه نٌٝهاا ألا٠هاٵ .ت  تتٜ 

ت ًىــــتلٵ نــــَ الت١  ٩ــــاا الىــــات٭  الــــ ٰ  تــــاى  لا ج اإلاــــ ا ل الثٍــــ    وهنــــم 

ـــــاو٪ ال انـــــ  ال وفـــــتْ تاوـــــتفلام اإلاـــــ  ل الثٍـــــ ك تالاهتهـــــام  تــــــ  حـــــل  الٜ 

 .تاوو نها  ٨يم نَ   ٵ نته ٠  نَ ألاًٍٙ  

ت :  أهمُت ادازة اإلاىازد البؼٍس

أ هــــَ ت  أهــــو يـــــ  ل٭ــــل ونا ــــلا أههيــــ  هــــ   ؤلالا ج مــــه ال١ّــــ  اغصــــا ه ألا ــــا تى

 وتهنم ه   ألاههي  ٨يها  له :ت  أِ ٵ اإلاٌٝه 

 ل ى تاإلاٌٝه  .ن ا اا ألا٨ ال ال١ان  ـ    تو تتٙ  -

 و٢ٕ اغبٙٚ التل  ثي  اإلاٌاوب  لل١انل ى .-

 اهتهان ا تاأل٨ ال تا٠تبا هو اإلا ا ل ال واى  مه اإلاٌٝه  .-

ـــاو٪ ال ل ـــو  ــــ  ا  ألا٨ـــ ال الـــ  َ تــــيوٕـــ٢ اغبٙـــٚ اإلا وهـــ  و  أى يٍـــ٥ل ا ٜت

 3.مه اإلاٌٝه 

ت :  أهداف ادازة اإلاىازد البؼٍس

ت ًٍٙ  تتٜـاو٪ وح٭ـٮ نـَ   ل ـا أهـلا٧ ٱـم و٭ م  لا ج اإلا ا ل الثٍ    

  تح٭ٮ  لٴ نَ   ٵ :ت  اإلاٌٝه  ٠ل  حل و اىت  نَ ال٩ ل

ا  ال٭اي  -  لل١هم . يـ وحى ى ي ٠ي  اغصياج مه ال١هم ن٢ ٔهاى احة ام ؤل٘ا

                                                                                                                   
 للٍٍـــ  اغران١يـــ  الـــلا  ،ؤلاوـــٲٌل    اغبانىـــ ، الٙب١ـــ  ،الثٍـــ    اإلاـــ ا ل  ، لا ج2001غ نـــاه ، احهـــل 1

 .23تالت مي٢.ُ

2 ARMSTRONG M,(2016) ,ARMSTRONG’S HARD BOOK OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

,KOGAN PAGE ,LONDON.P07. 

 .26ُ ،تالت مي٢ للٍٍ  اإلا  م لا  ،٠هاى الثٍ   ، اإلا ا ل  ، لا ج2014غ الٲ ده، نتيل 3
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 ن وبٙ  تٍٍاٗ ؤلايتاج . يـ  تاى ٱاي  ٤، حم نٍاٱم ألا٨ ال-

 ثٍ    للهٌٝه .الايتهاى نَ اإلا ا ل الت ٔهاى وح٭يٮ ال وى-

 اغص٩اٛ ٠له و .ت  ا  ال١انل ى ألا٩ٰاى ال  َ وحتاج و اإلاٌٝه تـيا ت  ج  -

 ٩ٰـــ ىجت  ن ـــا اا اإلاـــ ا ل الثٍـــ    لتٳـــ ى ٬ـــ ج ٠هـــم نٌتتـــ ت  وٌهيـــ  ٬ـــل اا-

 1نبل٠  .ت 

ت.  عالكت الخدٌى السكمي بىظاتف ادازة اإلاىازد البؼٍس

ت يىـــــ م التٙـــــ   : عالكـــــت الخدـــــٌى السكمـــــي بىظـــــاتف ادازة اإلاـــــىازد البؼـــــٍس

ج ٠لـ  نها وـ  يٝـام ن١ل نـاا اإلاـ ا ل يــ  التٲٌ ل عه ال ك حّم مه آلاتي  ألا 

 وت١لل وٙبي٭ا  ا . تـ الثٍ    ال

 :  عملُت الخىظُفو  الخدٌى السكمي

 تها أى التح ٵ ال ٬مي ه  ٠با ج ٠َ يٝام ن١ل ناا ٨    تٕهَ نا  له :

ــــــاو٪  ــــــ ٨  هــــــلا الٌٝــــــام ٬ا: هظــــــام معلىمــــــاث الاطــــــخلواب  وهــــــ  نــــــَ الٜ 

ت١  ــــ٪ ٱـــم ن  ــــا يٝـــام ن١ل نــــاا للهت٭ــــلن ى ت  نىــــهيا  ات  اغباليـــ  مــــه اإلاٌٝهـــ 

يــــ٪ ٨ ــــ  ٠بــــا ج ٠ــــَ ٬ا٠ــــلج ن١ل نا    حــــت٩ٞ ٨ه ــــا ته١ل نــــاا وـــــيلٙلــــا التٜ 

ي٪ .  نت١ل٭  تٳم  بْ و٭لم تٙلا التٜ 

٨اٍــــــــهم مــــــــه هــــــــل  ال١هليــــــــ  ن١ل نــــــــاا نت١ل٭ــــــــ  تــــــــ ي اٟ : ازخـــــــــُعملُــــــــت الاخ

يــــ٪ وتــــ    تـــــ اإلا٭ــــات ا ال  ن ا٠يــــلهات  أيــــ اٟ الا تبــــا اات  نــــ٢ اإلات٭ــــلن ى للتٜ 

 1يتاوت ا.ت 

                                                 
 ،وـٙي٪ تو ـ  مه   بـ  الٲ اإلاإوىاا مه يـ الت٥ي يـ تىا مه الثٍ    اإلا ا ل  لا ج  ،لت  2014غ  ٬ام، ليٌلج 1

 .22ُ ،1 وٙي٪ جان١  ،الا٬تّال   ال١ل م مه ٠ل م لٰت  ا  أ٘ تح 



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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نـــَ الٙلبـــاا  ّـــ١ا ٠له ـــا ن١اغرت ــــا  يـــــ  ٨اإلاٌٝهـــ  ٠ٌـــل اوـــت٭بال ا ٠ـــلل ٰب

ا  ٨ــــــــٌٝو تــــــــيتـــــــالٙ ٫ الت٭ليل ــــــــ  ٨ ـــــــلا نــــــــَ ٌـــــــايم اى  فلــــــــٮ ِـــــــ١ د  مــــــــه الا 

 نتاب١ـــــــ  هـــــــل  الٙلبـــــــاا بٍـــــــٳم نٌـــــــتٝوت  ااإلا١ل نـــــــاا اليـــــــ م تىـــــــه  ته١اغرـــــــ 

ي٪ . يـ  احة ام اإلا١ا ت   اإلات١ل٭  تالتٜ 

اجا  ا تـــييىــا٠ل هــلا الٌٝــام ؤلالا ج مــه وحل ــل اح: وفٙــيٚ ال٭ــ   ال١انلــ  

و٭ــل و ت  وحليــمت  التفٙــيٚت  نــَ ألا٨ــ ال نىــت٭ب  للهىــا٠لج مــه التٍبــإ تــاألج   

ي٩   . أٌِا٧ ال٭   ال١انل ت  الٜ 

ال١ــانل ى نهــا يىــا٠ل  ــ ٨  هــلا الٌٝــام ن١ل نــاا حــ ٵ ألاى : و٭يــيو ألالاى 

ي٩ـــ ت  اإلاٌٝهـــ  مـــه  دـــٚ يٝـــو الت٭يـــيو تفّـــاوْ تحيـــن أى ، ن اِـــ٩اا ٱـــم ٜت

نتياا اغباِــ  تـــالت٭ييو  هٲــَ أى وتـــلل يــٟ  الٙ  ٭ـــ  اإلاٌاوــب  للت٭يـــيو بـــ  ال

تحيــن وــ ٨  ن١ل نــاا حـــ ٵ ال٩ــ ت ٬ــاا اإلا جــ لج مـــه ألاى ال١هــاٵ نهــا يىـــا٠ل 

  2ى ال١هاٵ. لا ج اإلا ا ل الثٍ    مه و صي  نٍاٱم هإو

ب   تــــ ن١ل نـــاا ٠ـــَ ال١هليـــ  التل  ثيـــ  ال يــــ  :ي ـــتو هـــلا الٌٝـــام تت ٨ الخـــدٍز

 ألا٨ــــ ال الــــل َ اوــــت٩التا ن  ــــا تال٩ةــــ اات وــــت٭ م ت٬انــــ  ل ــــا اإلاإوىــــ  وــــات٭ا

وهـــــ  ٨ه ـــــا  ٔـــــا٨    ـــــ   لـــــٴ  هٲـــــَ اوـــــتفلام ٬ا٠ـــــلج تيايـــــاا  تــــــ ألانـــــاَٰ الت

 التل  ا مه اوفا  ٬ ا اا  واىي  ن  ا:

 اجاا التل  ثي .تـيل الاحوحل -1

 و٭ييو ١٨الي  ال١هلي  التل  ثي .-2

                                                                                                                   
ـ٩  ٠هـ  1  لا تاوـم ٠هـاى،ألا لى ،1جه،ٗوــياوة ا ب١ـل اإلا١اِـ ج الثٍـ    اإلاـ ا ل  ، لا ج٠2005٭يلـه،غ ِت

  .131للٍٍ .ُ

 للهـ ا ل  يــيالالٲة ت ؤلالا ج لتٌٝيـ٪ ٰهتـاٵ  ـهآلا الثٍـ    اإلاـ ا ل ن١ل نـاا  ،يٝام2018غ ٫،ا، ،أ    2

 .13ُ.69 ال١لل ،تالل اواا تالتٌهي  ؤلالا ج نتل  يٝ   ، وحليلي  ل او  ،الثٍ   
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 وحل ل ألا٨ ال اإلاإهل ى للة ٬ي  أت الٌ٭م .-3

٨ـــ ٫ ال١هـــم اإلاإهلـــ  لتح٭يـــٮ الاوـــتتات  ت  ان  التل  ثيـــ بــــ  وحل ـــل يـــٟ  ال-4

   1ألهلا٧ التل  ا.

٠لـ  ح٩ـٞ يتـاو  و٭يـيو ألاى اإلاـ ا ل الثٍـ     :ت١هم اإلاٌٝهـاا ٌـ اإلاىا  اإلا  

مـــــه يٝـــــام  ـــــاُ نح وـــــا يىـــــا٠لها مـــــه نتاب١ـــــ  ن احـــــم وٙـــــ   ألاى ال١ـــــانل ى 

 نــــــٌ  ال١ـــــــ تاات   هٲ  ـــــــا نــــــَ اوفــــــا  ٬ـــــــ ا اا الة ٬يــــــ ت  ٌـــــــ  ــــــ ٵ نىــــــا هو اإلا 

ٰهـــــا يىـــــه  هـــــ ا ، اجاا التـــــل  اتــــــياغصـــــ ا٨ن ٰهـــــا يىـــــا٠لها ٠لـــــ  وحل ـــــل احت 

أٰيـــــلج تـــــلتى وٳـــــالي٪ ت  لل١انـــــم تٙ  ٭ـــــ  وـــــ ل  ٌــــــ  الٌٝـــــام تهتاب١ـــــ  اإلاىـــــا  اإلا

 2نل  وٙ    مه ألاوم.ت  ٩ٰاىاا ٱم ٠انمت  ٠الي ،حين  هٲَ ن١ ٨  ٬ل اا

 ٭ـــلم نٌٝ نـــ  ل ٍـــ٥يم تيايـــاا ألاجـــ    يــــ :الٌٝـــام الالٲة تادازة اإلاسجبـــاث 

 تـــــ اغصىــــاتاا الت  ان   اِــــ  و٭ــــ م تهفتلــــ٪ ؤلاجــــ اىااتـــــ  نــــَ  ــــ ٵ وٙبيــــٮ 

ـــ٪ اإلاىـــإتٵ ٠ــــَ الٌٝـــام وبٚ نباٌـــ ج نــــ٢  ـــــ  ت  ٱـــاى  ٭ـــ م ل ــــا مـــه الىــــاتٮ اإلاٜ 

ٰهــــــا أى هــــــ ا ، الايّــــــ ا٧ت ل صٕــــــ    يـــــــ يان  اغبــــــاُ ت ٍــــــ٥يم الالٲة تبـــــــ  ال

ٟ  ٠لــــ  اجــــ  هــــات  اوبــــم يـــــ الٌٝــــام الالٲة ت ــــ٪ تــــا٘و ٱــــم نــــا ت  يىــــه  لٳــــم نٜ 

 3ها.يـ  ٤ت  نٳا٨ ات   ت١لٮ تم نَ  ّ ناا

  

                                                 
 تاوــم لا  ألا لى، ،٠هــاى ،2ٗ جه،وـــياوة ا نــل م ،الثٍــ    اإلاــ ا ل  ، لا ج2006غ ٠بــاه، نحهــل وــ يل  1

 .332للٍٍ ،ُ

٩  ٠ه  2  .131ُ ،واتٮ ٠٭يله،ن ج٢ ِت

 ل اوــ  ،اإلاإوىــاا نٌا٨ىــي  مــه الثٍــ    للهــ ا ل  يـــيالالٲة ت ؤلالا ج وٙبيــٮ  ،لت  2016غ ،ليٌــلج ٨  ــ  3

 ٱليـ  يــ ،ال ىا ٠لـ م مـه ٠لـ م لٰتـ  ا  ٌـ الج مٌـيل ن٭لن   وال  ،جيتم للنجاج ؤلا٨  ٭ي  الٍٰ   حال 

 .159 يٕ ،ُ نحهل بىٲ ج جان١  ،تالتتا    الا٬تّال   ال١ل م



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

197 

 الخاجمت:

ن ــو مــه ت  يـــ  نــا وــبٮ  ٰــ    تضــح لٌــا أى للتحــ ٵ ال ٬مــي لت  ٰبنــَ  ــ ٵ  

تهـــ ا إلاـــا  نتٙـــ  جت   لا ج اإلاـــ ا ل الثٍـــ    تٙ  ٭ـــ  ٠ّـــ    يــــ  يتـــا  ٠هليـــ  تىا

٨ ِـــب  نـــَ تـــ ى ، ال ٬ـــ ت  اغر ـــل يــــ  و ٨ت   ـــ ٨   نـــَ ن١ل نـــاا ل٬ي٭ـــ  توـــ ي١ 

 اوـــل  تىــع  اإلاٌٝهـــ  لتح٭ي٭ ـــا تـــالٌٝ  ل٩ تــــ ألاهـــلا٧ الت تيااوــــيأهــو الاوة ا

 اإلا  ل الثٍ ك .ت  ٠ل  اإلاٌٝه 

ـــياا تالا٬ة احـــاا  هٲـــَ  يــــ  تمـــه ألا    جـــ  الل اوـــ  تهته ٠ـــ  نـــَ التِ 

 جهي٢  لا اا اإلاٌٝه . يـ  تىا الاوت٩الج ن  ا مه

 :راخاثالاكتو الخىؿُاث

 ًٍ   ٭ا٨  التح ٵ ال ٬مي مه جهي٢  لا اا اإلاٌٝه  . -

ي٪ الالٲة ت - ل نـاا اإلات١ل٭ـ  تـاإلا ا ل وـان ى اإلا١ت  يــ التحٲو مه ٠هلي  ألاٌ 

 .الثٍ   

٩ ىٌــــــــــــي ًٍـــــــــــاى لت اا وٳ   - لت١لـــــــــــيه و أوـــــــــــاليا الت١انـــــــــــم نـــــــــــ٢    للهـــــــــــٜ 

 التٲٌ ل جيا اغصل ن  .

 التح ٵ ال ٬مي مه نفتل٪ ال٭ٙا٠اا . ٌـ ٔ ت ج وث-

  ٌــــياإلافتّـــ ى مـــه نتـــاٵ ال ٬هٌـــ  لجـــ اى لت اا وٳ  ت  اىبــــ  الاوـــت١اي  تاغب-

٩ ى ح ٵ   ان  التح ٵ ال ٬مي مه اإلاٌٝه . تـ  للهٜ 
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 اإلاساجع

 باللغت العس ُت 

 ،ال ٬هٌ  لا ـم نإوىـاا اإلا١ل نـاا أم  ا ج ـا 2009غ، احهل ٨ ج، احهل-1

ـــٳالياا جه١يــــ  ، ا ،نتل  ل اوـــاا اإلا١ل نـــااتــــيالا  يـــــ  ن١ا ت  ؟ ل اوـــ  مـــه ؤلٌا

 ، الى١ ل  . ـ  ٌا، ال١لل ال اب٢، اإلا١ل ناات  اإلاٲتباا

، الٙب١ــــــــــــــــ  اغبانىــــــــــــــــ ،  ، لا ج اإلاــــــــــــــــ ا ل الثٍــــــــــــــــ   2001غاحهــــــــــــــــل نــــــــــــــــاه ، -2

 الت مي٢.ت  اللا  اغران١ي  للٍٍ  ، ؤلاوٲٌل   

التح٩ ـــــز ٠لـــــ  وٌهيـــــ  اإلاـــــ ا ل ت  التـــــل  ا  ــــــ    وحليـــــم ا2008غ، الـــــلاتك الٍـــــيل-3

ال١ــــــلل الىــــــاله، جان١ـــــــ  ، نتلــــــ  الباحــــــن، الثٍــــــ    مــــــه البلــــــلاى ؤلاوــــــ ني 

 اغرناو .، ت ٬ل 

،يٝام ن١ل ناا اإلا ا ل الثٍ    آلا ه ٰهتـاٵ لتٌٝيـ٪  ٫2018،ا، غ، أ   -4

 نتلــــــ  ؤلالا ج، ل اوــــــ  وحليليــــــ  يٝ  ــــــ ،   للهــــــ ا ل الثٍــــــ   يـــــــيؤلالا ج الالٲة ت

 .13ال١لل ، الل اواات  التٌهي ت 

  ،التحــــــ ٵ ال ٬مـــــــي تــــــ ى الٕـــــــ ت ج2019غ،   وــــــ٪ ت  ـــــــ ي، جهيلــــــ  وـــــــ  مي-5

جان١ـــ  ، 2،ال١ــلل 10اإلاتلـــ  ،   تالىياوــي ،يــــينتلـــ  ال١لــ م ال٭اي  ، اإلافــا٘ ت 

 اغرناو .، ال الك

جه، وــــــينـــــل م اوة ا،  ، لا ج اإلاـــــ ا ل الثٍـــــ   2006وـــــ يل  نحهـــــل ٠بـــــاه، غ-6

 ألا لى، لا  تاوم للٍٍ  .، ، ٠هاى2ٗ

 اا التحـــــ ٵ ال ٬مي،ٱليـــــ  اغصاوـــــبااٌــــــي ،و٭٠2018ـــــلياى نّـــــ٩ٙ  البـــــا ،غ -7

   .الى١ ل، جان١  اإلالٴ ٠بل ال١ن ن،   اإلا١ل نااٌـيو٭ت 
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ــــــــــــــ٩  ٠٭يلــــــــــــــه،غ-8  ، لا ج اإلاــــــــــــــ ا ل الثٍــــــــــــــ    اإلا١اِــــــــــــــ ج ب١ــــــــــــــل ٠2005هــــــــــــــ  ِت

   ، ٠هاى،ألا لى لا تاوم للٍٍ .1جه،ٗوـياوة ا

  للهــــ ا ل الثٍــــ    مــــه يـــــي ،لت  وٙبيــــٮ ؤلالا ج الالٲة ت2016غ، ٨  ــــ  ليٌــــلج-9

 وـــال  ، ل اوـــ  حالـــ  الٍـــٰ   ؤلا٨  ٭يـــ  للنجـــاج جيتـــم، نٌا٨ىـــي  اإلاإوىـــاا

ٱليـــــــــ  ال١لــــــــــ م يــــــــــ ، ٌـــــــــ الج لٰتـــــــــ  ا  ٠لــــــــــ م مـــــــــه ٠لـــــــــ م ال ىام ٌــــــــــين٭لنـــــــــ  ل

 جان١  بىٲ ج نحهل  يٕ  ..، التتا   ت  الا٬تّال  

مــــــــه  يـــــــــ  الت٥ي يـــــــــ   ،لت   لا ج اإلاــــــــ ا ل الثٍــــــــ    مــــــــه تىا2014غ، ليٌــــــــلج  ٬ــــــــام-10

أ٘ تحــــــ  لٰتــــــ  ا  ٠لــــــ م مــــــه ال١لــــــ م ،   مــــــه تو ــــــ  وــــــٙي٪بـــــــ  اإلاإوىــــــاا الٲ

 1 جان١  وٙي٪، الا٬تّال  

 لا  اإلا  ــــــم للٍٍــــــ  ، ٠هــــــاى،  ، لا ج اإلاــــــ ا ل الثٍــــــ   2014غ، نتيــــــل الٲ دــــــه-11

 الت مي٢ .ت 

 ،التحــــــ ٵ ال ٬مــــــي مــــــه ال٭ٙــــــاٟ الىــــــياحه مــــــه ٜــــــم 2020غ، جيـــــــ  نتــــــلت   -12

ـــــــــن ، الىـــــــــياح  الا٨ة أـــــــــي  البـــــــــل م ال ٬مـــــــــي الٌهـــــــــ  عه، جاوحـــــــــ  ٱ  تيـــــــــا اإلاٰ 

، ٬تّـــــــــــال  الات الىياوـــــــــــي ت  تي وــــــــــــيالـــــــــــل ه٭ ا٘  ال١ بـــــــــــ  للل اوـــــــــــاا ؤلاوة ا

 تــــــــــــ ى حتهيــــــــــــ  ال ا٬ـــــــــــــ٢ 19ل ى،اإلاإوه  الــــــــــــلت ه غجاوحــــــــــــ  ٱ  تيــــــــــــا ٱ ٨يــــــــــــل تـــــــــــــ  

  ،.التٙل١اات 

الٙب١ـ  ،  يــي ،٠٭ـ ل التتـا ج الالٲة ت2005غ، اهيو أتـ  ال يتـاىتـ  نحهل   - 13

 الت مي٢.ت  ألات  ، لا  الن٭ا٨  للٍٍ  

،  يـــــــــــــــــــــيال١ ٬ــــــــــــــــــــاا ؤلاًىات   ، لا ج ألا٨ــــــــــــــــــــ ال2013مه،غيـــــــــــــــــــــ نحهــــــــــــــــــــل الّ -14

 الٙبا٠ .ت  الت مي٢ت  ؤلاوٲٌل   ،لا  ال٩ٲ  اغرانعه للٍٍ  

،، ٬ىـٌٙيٌ ، 1ٗ،  ،تَ جـان٢ تـ ٵ، اإلاٲتبـ  ال ٬هيـ 2011ن  ك و يل ، غ-15

 لا  ل اى الل َ للٍٍ .
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 ؤلاجخماعياللدازت الخىىىلىجُت واػيالُت السابى 

 "كساءة لىاكع ألاطسة في اإلاجخمع الجصاتسي في ظل ظاهسة الفِظبىن"

 ** Serdouk Rachida طسدون زػُدة، * Naimi Malika وعُمي ملُىت

 ملدمت:

ـــتم نـــَ ٬ ا  ى تأيهـــاٗ يــــ مــه ٜـــم حلا ـــ  ال٭ـــ ى ال احـــل تال١ٍــ تى تنـــا ٨ٔ 

مها تـــــ  توــــاوٚ وٲٌ ل جيــــ  نت١ــــللج أ بـــــ    تاوّــــالي  حلا يــــ  تهــــ ا ٠وـــــين١ل نا

ال ــــــــاو٪ الــــــــ ٱ  الــــــــ ك يىــــــــه  تهفتلــــــــ٪ ٠هليــــــــاا الت اِــــــــم تدٌــــــــاى ٠ ٬ــــــــاا 

٬  ـ   بــ  تو٩ا٠ ا  جتها٠يـ  تدالتـا ه الت ٰيـل ٠لـ  الـ تاتٚ الاجتها٠يـ  تهـ ا ٠

ان  تننا ــا تن ا٬ــ٢ للت اِــم تـــ  حم نــَ تـــيج تىــمف تاألية يــ  تنــا ويـــ    ٥ِيـــيٱ  

اا اجتها٠يــــ  يـــــ  ج مــــه ت٥يــــ  ال ٬ـــ  وــــاهه  هــــ   ألا ؤلاجتهـــا ه.لٲَ مــــه ي٩ــــي 

ألا مــــه ٤البيت ــــا ا ــــ   اغرل ــــلج يـــــ اٰ ىــــا ال٩ــــ ل نــــَ   ل ــــا جهلــــ  نــــَ اإلا١ا 

وـــله   نٳايـــ  ألاوـــ ج مـــه ال٩ٕـــاى ت    ألاوـــ    مـــه اإلاتتهـــ٢ اغرناوـــ ك ٌــــياهةـــزام الب

مها ٔــ١٪ الــ اتٚ تــ  تم نته ٠ــ  نـَ الٝــ اه  أتــ  اإلاتتهعه،تهـ ا نــا يـت  ٠ٌــم 

ل لٌا ٜاه ج الت٩ٲٴ ألاو ك.
 
 الاجتها ه ال ك تل

 ألاطسة العس ُت ومؼسوع اللدازت :

 تل٭ـــــــ  ٨ه ـــــــا ال٩ـــــــ ل  تــــــــ ألاوـــــــ ج نـــــــَ أهـــــــو اإلاإوىـــــــاا ؤلاجتها٠يـــــــ  ال بــــــــ  ت١ت

وحـا٨ٞ تـلت ها ٠لـ  ٬يـام  تــ ت ٲ ىا جهل  نـَ اإلابـال  تال٭ـيو الاجتها٠يـ  ال

وـ اى  الاجتها٠يـ  تالـ تاتٚو ٰيلها ٠ل  ٬ ج ال١ ٬ـاا  بـ  اإلاتته٢ توهاوٲم ٠

 يــــــ  لٲـــــَ نـــــ٢ ٜـــــاه ج الت٥، تـــــ ى أ٨ـــــ ال هـــــ   ألاوـــــ ج أت تـــــ ى أ٨ـــــ ال اإلاتتهـــــ٢ ٰٳـــــم
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ألالتا  لا ـم  تــ   تحٌــيالبت  اا ٠لـ  البافـ يــ  الاجتها ه ٘ـ أا ال١ل ـل نـَ الت٥

 ج؟يـ  ألاو ج  لٴ أا ا ٠ايٍ  نا ي١ ٧ تاغصلا   ٨ها قه ه   ألا 

تالبـــــــاحن ى نـــــــَ نفتلـــــــ٪ اإلاتـــــــاوا    جـــــــل ا ـــــــت ٧ تا ـــــــح تـــــــ ى اإلا٩ٲـــــــ  َ

ال١لهيـــــــــ  مـــــــــه وحل ـــــــــلهو إلا٩ ـــــــــ م اغصلا ـــــــــ  , لـــــــــٴ أى ٱـــــــــم نـــــــــ  و  ٌٙلـــــــــٮ نـــــــــَ 

 تــــ   ل  ل جيـــ  ن١يٌـــ  .ل٭ـــل   وـــبٚ ن٩ ـــ م اغصلا ـــ  تتلـــٴ اإلا حلـــ  التا  فيـــ  ال

 اِــ    ـــ  وــهي  ب١ّــ  التٌ   تـــ ٠اٌـت ا أت دــا تــلىا نــَ ال٭ــ ى الىــاب٢ ٠ٍـ  تال

ىــــــي  ٜت ــــــ   ال   حيــــــن  أ  اإلا٩ٲــــــ  ال١ بــــــ  "هٍــــــام ، أوــــــهالي نــــــ٢ النــــــ  ج ال٩ً 

٬انــ   تـــ ، تال ـــ   ــ  ولــٴ ال٩ةــ ج اإلا١ ت٨ــ  ب١ّــ  التٌ   يـــ  ٌــ اب  أى اغصلا ــ  تٍ

تال٩ ل ــــــ  ٩ٰلىــــــ٩  وياوــــــي     مــــــه اوفــــــا  ال٭ــــــ ا ،يـــــــيمـــــه ألاوــــــاه ٠لــــــ  "ال١٭  

١ي  مه اإلاها واا ال١لهي  تالا٠تهال ٠لـ  ال١لـو  تا٬تّال   تاجتها٠ي ، تالٔ 

ــباٟ اغصاجــاا ؤلاًىا يٝ  ــ   ٙيــ  للتــا  ل وــ ها  ٌـــ   ,توثيـــيتالتٲٌ ل جيــا ٌل

.٨سي مـه أِـل ا 1الننَ نَ ن حل      ن حل  أ    "  بـ    و و٭  ٠يـي    أى ؤلاًىا

يــــــ  تل ٌانيٲيــــــ  جل ــــــلج تىــــــع    ــــــ  وٙ     ـــــــ  ٠بــــــا ج ٠ــــــَ ن حلــــــ  ايت٭اليــــــ  تحٰ 

هــ ا حىــا نــا وــو  ٰــ   نــَ ت ، اإلاتتهــ٢ تٳا٨ــ  نتاووــم ,تقــه ل ــ ا ٔــل الت٭ليــل

أا ــا ِــي٥  نه ــزج ل صٕــا ج ت١ــآ   ٬Jean budrillardبــم ال٩يلىــ ٧ ال٩ً  ــ ي 

 ِي٥  الت٭ليل تجهي٢ الن٭ا٨اا الىات٭  تالت٭ليل  .

تدالتـــا ه ي٩ ـــو نـــَ  ـــ ٵ نـــا وـــبٮ أى هـــ   اغصلا ـــ  قـــه وتـــاتم لٳـــم نـــا هـــ  

  اإلاتته١ـــاا و اثـــ  ٰ وـــيٳ  تالت٭يـــل تتهلـــ  نـــَ اإلابـــال  تال٭ـــيو اغرل ـــلج ٠لـــ

و وـــناٵ ت١ـــاَ ٱـــم نـــا هـــ  و اثـــ  نـــَ ل ـــَ  تــــ ال١ ديـــ  الت٭ليل ـــ  تاغبّـــُ  ال

  يـــــــــــــــيت٠ــــــــــــــالاا تأ٠ــــــــــــــ ا٧ اجتها٠ي ،٨اإلاّــــــــــــــ ص  تاغص  ــــــــــــــ  تاإلاىــــــــــــــاتاج تال٩ ال

                                                 
 ال٭ــاه ج ، يـــياللبٌا اإلاّـ    الــلا  اغصلا ـ ، ب١ــل تنــا ال١ إلاـ  ٠ّــ  مـه و د  ــ  ٬ٕــا ا يّـا , نحهــل وـان  1

,2005، ُ72 . 
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ــياا اإلاتتهــ٢ ال١ بــ  يـــ  تالتٲٌ ل جيا...ت٤ ها ٌــبٲ  ٬يهيــ  وت١ــآ  نــ٢  ِّ 

٫ الن٭ا٨يــــ  الــــ ك  حــــلل الــــل َ ٨ه ــــا أحــــل ال هايــــاا تألاًىــــا بـــــ  اإلاىــــلو ا  ي١ت

 اإلاٌٝ ن  ال٭يهي ، ٨   ن١يا  ٌانم إلافتل٪ ول ٱاا ألا٨ ال لا م اإلاتته٢. 

 ألاطسة في اإلاجخمع الجصاتسي مً الامخداد الى الىىاة:

أِـــــ٥  جها٠ـــــ   ج أت أا ـــــايــــــ  نّـــــٙ ح ألاوـــــ ج ا ـــــ  ولـــــٴ "ال حــــلج ال٥ّ يـــــ  يٍ

نّــــــٙ ح ال١اولــــــ    ــــــ  اغرها٠ــــــ  ال٭ اتيــــــ   يـــــــ  اجتها٠يــــــ  مــــــه وــــــلو الٍىــــــا تيٍ

تمه اإلاتتهـ٢ اغرناوـ ك ٨ـاغص ز ال٩اِـم تـ ى ألاوـ ج  1ج أت ال١اول  اإلاهتلج" يـ  الٲب

تا ـــح اإلا١ـــالو تن١٭ـــل مـــه ب١ـــٖ ألاحيـــاى .نـــَ هٌـــا ٨٭ـــل تٍـــاتٲ   يــــ  تال١اولـــ  ٤

 يــــــ  ٠ـــــلج ٠ انـــــم و وـــــي  ٭ا٨ي  تا٬تّـــــال   ل ـــــا ٠ ٬ـــــ  نباٌـــــ ج تٝـــــاه ج الت٥

  ٌــــيمــه ت يــــ  ألا ا ــ  ت٥ي تــــ ت  التحـــل ن اإلاتتهعــه تالتـــيم يتــــ   ك الاجتهــا ه الــ

ألالتا  الاجتها٠يـ  أل٠ٕـاى ألاوـ ج حيـن أِـب  الٌٝـام اإلاتتهعـه  تــ تنٳاي  تح

ــــــ  اغصلا ــــــ  ًىــــــٮ ٬يمــــــي  ٭ــــــ    تها ــــــ ف ت٨ــــــٮ نىــــــتتلاا ال١ّــــــ  حيــــــن ٨ٔ 

٠تهــــال ها. ٨هــــن   ــــ تج اإلاــــ أج لل١هــــم تالا يـــــ   ...ت٤يـيتاغص  ــــ  تاإلاىــــاتاج تال٩ لا

 يــــــ  مــــه وٙــــ   تت٥ يـــــ    وــــاهو ا ـــــ  حــــل ٰبوـــــي٠لــــ  ال١٭ليــــ  التٲٌ ل جيــــ  اإلا١ل نا

ؤلا٬تّـــالك ٬ـــل  يــــ  ٌــٳم ألاو جــــ حيـــن أى ت١لـــيو ت ـــ تج اإلاـــ أج لل١هـــم أك"الت٥

مــــه جهيــــ٢ الــــٌٝو تال يفــــاا مــــه ٱــــم نتتهــــ٢ الــــ ك حــــلث ٨ه ــــا وا ٱــــا وــــهاوم   ـــــ أ

أج نٌـــــــــ  تـــــــــلأ ؤلاي٭ـــــــــ   ٢ ...ت٨ـــــــــت  أتـــــــــ ا  ال١هـــــــــم أنـــــــــام اإلاـــــــــ  ٌــــــــــيت اِـــــــــ  التّ

                                                 
ـــ  ، ٨يّـــم 1  نتلـــ  ،اغرناو  ـــ  الاوـــ ج مـــه ال٭ـــيو يــــ ت٥ إلاىـــ ل  و وـــي ل جي  ن٭ا دـــ  تال٭ـــيو الاوـــ ج ت٘ 

 .2017ُ,13 الىاله. ال١لل ال٩ٲ   ، ا٨ا٫
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٨٭ـــل وـــاهو مـــه وحـــ ٵ ألاوـــ ج نــَ ٌـــٳل ا اإلاهتـــل ال٭ـــاوو ٠لـــ  ٌـــبٲ   1الّــٌا ه"

تنـــــــــــَ  ٌــــــــــــ ن١يا  ـــــــــــ  ٬يهيـــــــــــ  ٰ وـــــــــــيٲي  و  ـــــــــــ  ٌـــــــــــ ٠يت ا نـــــــــــَ اغبٙـــــــــــا  الل 

وٲــــ ه التهاوــــٴ تالتٕــــانَ  تـــــ اإلاين ل جيــــاا اإلا٭لوــــ  ٰىــــلٙ  ألا  نــــن  تال

ــ     ـــ  ألاوــ ك تدالتــا ه  اتــٚ اجتهــا ه ٬ــ ك حيــن  الباحــن نّــ٩ٙ  ت و٩ٌٌ 

أى ال١اولـــ  اغرناو  ـــ  اإلاهتـــلج قـــه أوـــ ج ن وـــ١  ت١ـــاَ مـــه أحٕـــاا ا ٠ـــلج أوـــ  

ج ٠ٌــــــل اغصٕــــــ  تاغبيهــــــ  يـــــــ  متاجيــــــ   ته١ ــــــا نىــــــٲَ تاحــــــل  ٙلــــــٮ الــــــلا  الٲب

 ـــبْ جهـــا ه نـــَ  20نـــَ  نــــ  ج ٠ٌـــل البـــلت تمـــه هـــ ا اإلاىـــٲَ ي١ـــاَ أٰيــــ  الٲب

توح٭يـٮ ألاناى,لت ٍـٳم ألاوـ ج أجم الت١اتى تاإلاحا٨ٝ  ٠ل  التهاوـٴ ألاوـ ك 

أت   امه ن٭ـله تت٥يـا  وـ ٠الا ب١ل  لٴ أ   أو ج ي اج وٙهي ٨ه ا ٱم نا ه 

٨ه ا الٌها ج ال٭يهي  الت٭ليل   توحم نٳاا ا ٱم نا ه  وٲٌ ل عه نحل ا تـ لٴ 

لــــ لٴ يتــــل أى  رــــو ، ج ٠لــــ  ألاوــــ ج نــــَ حيـــن تٌاه ــــا تتٜاو٩ ــــايـــــ  اا ٰنيــــ  و  

، و  ـــ  ت وـــبا  التٲٌ ل جيـــاا اغصل نـــ  ننـــم التل٩ـــام تــــ اإلاتتهـــ٢ ال مـــه جألاوـــ 

اإلاٲي٩ــــــاا اللا ليــــــ  لألوــــــ ج  هيــــــم   ــــــ  الٌ٭ّــــــاى تنــــــا  ّــــــاحا نــــــَ ، اإلاــــــ  اٟ

  ي ٍا  ٌٳم ألاو ج.

ت في ظل الخىىىلىجُا اللدًثت:    العالكاث ألاطٍس

اا ٌــــــــيج ٠لـــــــ  نفتلـــــــ٪ ال وـــــــاوم تالت٭يــــــــ  اليـــــــ م تّـــــــ  ج ٰب ت١تهـــــــل ألاوـــــــ 

ت  حتهي  لتٙ  ها تو٭لن ا ؤلاجتهـا ه الـ ك تـياغصل ن  ته ا ٌٰالتٲٌ ل جي  

ـٳاٵ البٌاويـ  لألوـ ج،أ ران ا تولٙا  ا،٨ىـيٙ ج  يـ  ٤ تٙ  ٭  نباٌ ج نَ ألٌا

التٲٌ ل جياا اغصل ن  تٳـم أي ا٠ ـا  اِـ  ال ـاو٪ الـ ٱ  الـ ك ي١ـل ال وـيل  

                                                 
 ؤلاوـٲٌل   , اغران١يـ  اإلا١ ٨ـ  لا  ،تاإلاتتهـ٢ تأ  تى,ألاوـ ج البيـ ن  أحهـل نحهل ،ال١ا٘  ٠بل الىيل 1

2006، ُ07 . 
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٠لــ   ٭ا٨ــ   ٌــي ٠ا تاوــتفلانا لــل  ألا٨ــ ال لحت اوــم ٠لــ  ن ــزاا ٬اوهــ  نـــ  ألاٰ

ــا نــ٢ ألاية يــ  تن ا٬ــ٢ الت اِــم الاجتهـــا ه  حلا يــ  للّــ ا تالّــ  ج  ِّ 

تاغصانلـــــ  لٌٝـــــام ٬يمـــــي جل ـــــل نفـــــال٪ إلاـــــا هـــــ  نت١ـــــا ٧ ٠ليـــــم مـــــه اإلاتته١ـــــاا 

  تاحــــلج لتــــ ت  ن١ـــــم يـــــي  أت  ٭ا٨ــــ  ٱ  يــــــيال١ ديــــ  وحــــ  ا ل  ل جيــــ  ٬  ــــ  ٱ  

ـــ ا ٠لـــ  نـــ  الى تــــ الن٭ا٨ـــاا اإلاحليـــ  ال
 
ا تالةـــ اتٚ الاجتهــــا ه ى ال١ ٬ـــاٌــــ أ٘

لا م ألاو ج تاإلاتته٢ ال احل تهـ ا نـا أٰلوـم الباحنـ  ِـبا  ج٩١ـ  مـه ن٭ال ـا 

 يـــ  نتلـ  الت٥ ألاج ـنج ال ٰيـ  ٠لـ  التٍٍـف  ألاوـ    تاإلاٍٍـ   مـه يــ  اإلا وـ م تت  

حيـــــن  ٭ـــــ م ٱـــــم ٨ـــــ ل نـــــَ ، ؤلاجتهـــــا ه أى ألاوـــــ ج قـــــه تحـــــلج و٩ا٠ـــــم  جتهـــــا ه

ل ـــل٧  ٌـــباٟ اغصاجـــاا ، ا  تال اجبـــاا اغباِـــ  تـــمألا٨ـــ ال ألاوـــ ج تت ل ـــ  ألالت 

ت٬ـــــــــل وٳـــــــــ ى ن ا٬ـــــــــ٢ ، ؤلاجتها٠يـــــــــ  تال٩ٌىـــــــــي  تؤلا٬تّـــــــــال   غرهيـــــــــ٢ أ٨ الهـــــــــا

تنـــــا تو٭لنـــــم ألاج ـــــنج ال ٰيـــــ  البـــــل م تالىـــــبم لتح٭يـــــٮ ، الت اِـــــم ؤلاجتهـــــا ه

ي١ت٭لها أحل ألامتاج ٠ل  الٙ ٧ آلا   تنَ هٌا  ـنلال التبا٠ـل  تـ اغصاجاا ال

تلت ها ٠ل  اإلاٌاا ألاو ك تهـ ا نـا  ـ١ٌٲي   ـ  وإ  تـ اغب ٨اا ال   نـتاغر٩اى توٲ

وـــــــــلبا ٠لـــــــــ  ٌـــــــــ١   ألاتٌـــــــــاى تالوـــــــــت٭ ا  ال٩ٌ ـــــــــ ي"
1

٨٭ـــــــــل و٭لّـــــــــ  ال١ ٬ـــــــــاا  

تألا   ـــــ  تٌــــاى ٠ ٬ـــــاا ، ٱايـــــ  مــــه ألاوـــــ  الت٭ليل ــــ  تـــــ ؤلاجتها٠يــــ  ألاوـــــ    ال

ه جل ـــلج مـــه ال١ـــالو الا٨ة اضــــ ي ب١يـــلج ٠ـــَ ال١ـــالو اغص٭ي٭ــــ  ٨حـــلث و٩ٲيـــٴ مــــ

تال١ل ــــــــل نــــــــَ  ت  ال١نلــــــــ  تالا٤ةــــــــ ا تـــــــــيي ال١ ٬ــــــــاا تالت٩ــــــــا٠ ا ؤلاجتها٠يــــــــ 

اإلاٍــــاٱم ال١اوليـــــ  ٱالت٩ٲـــــٴ ألاوـــــ ك،الٙ ٫ الٌــــاو  ٠ـــــَ ٤يـــــا  ال الـــــل َ ٠ـــــَ 

تدالتـــا ه   ــــلل ٰيـــاى ألاوــــ ج. ، ج لل  اوـــ٪ ال ٰيــــ يـــــ  الٲن ووـــتفلانا  وأتٌـــاه و 

                                                 
 يـــــ ،النا ال١ــــلل ،ؤلاجتهــــا ه يـــــ الت٥ نتلــــ  ألاوــــ   ، التٍٍــــف  ٠لــــ  ال ٰيــــ  ألاج ــــنج يـــــ و   ج٩١ــــ ، ِــــبا  1

 .173ُ ،2010 ،بىٲ ج جان١ 
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ب١يــل ٨ٕــ٩١  وــلٙ  ا   ــ  حــل يـــ  ٰهــا أى ال١ ٬ــاا اللا ليــ  لألوــ ج ٬ــل ت٥

ــاو٪ لألوـــ ج تلـــو  ب٭ـــ  وـــ   ، ألا  ت  و١٩ــ  نازلـــ  ألام لألوـــ ج تو٭لّـــ  الٜ 

ي٩تـــــــــاى التٍٍـــــــــف  الاجتها٠يـــــــــ  تؤلايتـــــــــا  ي٩ـــــــــ  التٍٍـــــــــف  ، ٜت توٳـــــــــال وـــــــــنتٵ ٜت

 الاجتها٠ي  ت٩ٕم التٲٌ ل جيا الىه١ي  تالبّ   .

ــــــاو٪  يـــــــ  ا ى ٨الي٩تــــــا  التٲٌ لــــــ عه أل    ــــــ  ت٥ ال١ل ــــــل نــــــَ ألالتا  تالٜ 

اإلاتته٨،٢تح لـــــ  تـــــ لٴ ألاوـــــ ج ألات  ـــــ   تــــــ ألاوـــــ    تـــــ ى أ٠ٕـــــاى ألاوـــــ ج أت ح

ال٭ل هـــ    ـــ  أوـــ ج ل ه٭ ا٘يـــ  و٭ـــ م ٠لـــ  الاوـــتفلام اإلاـــلنَ إلا ا٬ـــ٢ الت اِـــم 

٠ ٬ـــــاا اجتها٠يـــــ  جل ـــــلج ٬اوهـــــ  ٠لـــــ   ٭ا٨ـــــاا ت٬ـــــيو  ٌــــــ وث تــــــ ؤلاجتهـــــا ه ال

 تن١ا ٧ حلا ي . 

 ه على السابى الاجخماعي الاطسي:ُـس وجؤزالفاٌظبىن 

ي صــٞ  تـــ  تـل  تٌــاا ٬بــم ٠هليــ  التحليــم الى وـي ل عه ألهــو اإلاحٙــاا ال

يـ٪ أيـم يـ  تيلهي نَ   ل ا و   اا اوتفلام ال٩ايىب ٯ لل  أ٨ ال ألاو ج ٰت

 ت١  ٪ ال٩اىب ٯ:مه ال اتٚ الاجتها ه تي  و أى ي ٰ    ـ  أ

ن ا٬ـــ٢ الت اِـــم الاجتهـــا ه ٌـــي ٠ا  نــــ  أٰنـــَ  وــــ هـــ  ٠بـــا ج ٠ـــَ ن ٬ـــ٢ اية يا

اوــــو اإلا ٬ــــ٢ ٰشٌــــا ج ا ــــ  لليــــم الّــــ   الــــ ك و٭لنــــم  وـــــ تاوــــتفلانا حيــــن "  

اإلاـــلا ه الته يل ـــ  مـــه ال و ـــاا اإلاتحـــلج الان  ٲيـــ  ا ـــ  ا٠ٕـــاى هيفـــ  التـــل يي 

ٱ وــيل  للت١ــ ٧ الــه و."
ج تت وــاي ن ٬ــ٢ ٨اىــب ٯ مــه يـــ   ــو ٬ــام نــا ٯ متٰ د 1

حيــن اوــ  ٠ٕــ    اإلا ٬ــ٢ ن٭تّــ ج مــه تلا ــ  ألانــ  ٠لــ   2003نــَ وــٌ   دـــ  اٰت  

٘لب  جان١  ها ٨ا ل تلٲ  ا انتلا ب١ل  لٴ ل ٍـهم ٱليـاا أ ـ    ـو اتىـ١  

                                                 
 :ل اوــ  الاوــ    ال١ ٬ــاا ٠لــ  الاجتهــا ه الت اِــم ن ا٬ــ٢ يـــ ت هلج،و   الــل َ يـــ   ،ســصا ك  نّــ٩ٙ  1

 ,2021 ,1 ,ال١ـلل 15 اإلاتلـل ،ال١لهيـ  تالل اوـاا البح ث نتل  ،اإلال   تو   الاو  نَ ٠يٌ  ٠ل   يـينيلا

ُ8. 
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ا أك يــــ  لاوـــ ج اإلا ٬ـــ٢ ل ٍـــهم أك ٘الـــا جـــانعه  ـــو ٘لبـــ  اإلاـــلا ه الناي  ـــ  تأ 

 ٬ــــ٢ مــــه ٱا٨ــــ  أيحــــاى ال١ــــالو ت ٕــــو اإلا نـــــ  ٠انــــا ٨ ٰ 13 ــــبْ  بلــــ٦ نــــَ ال١هــــ 

 نَ نليا ك نىتفلم ح ٵ ال١الو.  نـ  حاليا أٰ

للت اِــم الاجتهـا ه  هٲــَ الـل  ٵ اليــم نتايــا  يــ ال٩ايىـب ٯ ن ٬ــ٢ الٲة ت

وٌٝه ـــــــا ج ـــــــ  ال١هـــــــم أت  تــــــــ الٍـــــــبٳاا ال ت هٲـــــــَ إلاىـــــــتفلنيم الايٕـــــــهام ا ـــــــ 

اإلال وـــــــــــ  نـــــــــــَ أجـــــــــــم الاوّـــــــــــاٵ تـــــــــــاأل   َ تالت٩ا٠ـــــــــــم ن١ ـــــــــــو ٰـــــــــــ لٴ  هٲـــــــــــَ 

  وــاٵ ال وــاوم  لــه و تأ ٕــا وحــل ن نل٩ــا  و للهىــتفلن ى  ٔــا٨  أِــل٬اى ت 

ــــــــل٬اى ت ي٩ىــــــــ و للت اِــــــــم  يـــــــــ " يــــــــم ن ٬ــــــــ٢ الٲة ت، اللبّــــــــي  تت١  ــــــــ٪ الِا

  لأل ـــباُ ال١ـــال  ى تالا٠تبـــا   ى ٱالٍـــ ٱاا أى بــــ    ٠تــــيالاجتهـــا ه أك أيـــم  

ألتاا اإلا ٢٬ للت اِم ن٢ الا ـباُ ا ـ  َ  بـ   ب ى ي٩ىم تأى ي١نم نٳايتم ٠

الت اِــــم ٠لــــ  ن ا٬ــــ٢ أ ــــ   تاًٍــــاى  تاتــــٚ  بـــــ   ٬ــــ٢ أت ٠ٔــــهَ يٙــــا٫  لــــٴ اإلا

و اِم ن٢ الا   َ"
1

   

اا اوــــــتفلام ال٩ايىــــــب ٯ مــــــه ال ا٬ــــــ٢ الاجتهــــــا ه للهتتهــــــ٢ يـــــــ  أنــــــا ٠ــــــَ و  

 اغرناو ك ٨يهٲٌٌا و بّيم ٨يها  له:

 العالكت بين الصوجين:

ها الا تـــــاب  ٠لـــــ  يــــــ  يٌٲـــــ  تلا ـــــ  أههيـــــ  ن ا٬ـــــ٢ الت اِـــــم الاجتهـــــا ه تو   و

    أنــم تمتجتــم تاتٌاوــم تـــ  ا٨ــ ال الاوــ ج ٨٭ــل ٬ دــ  الب١يــل توــهح  لله٥ةــ   

الىــــــلبي ٠لــــــ   يــــــ  ٠لـــــ  نىــــــا٨اا ب١يـــــلج جــــــلا تلٲــــــَ يحـــــَ يٌــــــا٬َ نىــــــ ل  الت  

اإلاةزى ل  ا اإلا ٬ـ٢  لـ  ٠لـ   يـ  ال١ ٬اا لا م الاو ج ٨٭ل  ل٪ الاوت١هاٵ ٤

                                                 
 نــَ ٠يٌــ  ٠لــ   يـــينيلا ل اوــ  الاوــ ك  الاوّــاٵ ٠لـ  الاجتهــا ه الت اِــم ن ا٬ــ٢ يـــ و   ًىــ  َ، ٠بــ ل تـَ 1

 .108 ,2017ُالب ا ه, أم البيٕاى، ٠ ى نل ٌ  أو 
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٠لــــ  ٠الا  ــــا تو٭اليــــلها ت٬يه ــــا  الٌٝــــام الاوــــ ك  اِــــ  ولــــٴ الاوــــ  اإلاحا٨ٝــــ 

  .ٌـيالل 

يبت ــــا تحٌــــياا مــــه تيــــ  ٠ ٨ـــ  الاوــــ ج اغرناو  ـــ  ٠ــــلج وحــــ وا تت٥  تـــــ ت ا توٰ 

٘ــــ أا  تـــــ اا اليـــــ  ٘بي١ــــ  ال١ ٬ــــاا تالت٩ــــا٠ ا لا ل ــــا ت٬ــــل ٱايــــ  هــــ   الت٥

" ٨ جــــ ل  اا  اِــــ  اغبا جيــــ  ن  ــــا ـــــ  نــــَ ال١ انــــم تاإلاإ  يـــــ  للٲن ت تـــــي٠له ــــا ي

وــــ اتٚ ال١ ٬ــــ    ت١ــــلل  يـــــي٠٭   يـــــ   ٰيــــ  مــــه الباــــ  ت وــــت١هال ا ب٥ال  اوــــ٪ ال

أحـــــل أ٨ـــــ ال ال١اولـــــ  ت٬تـــــا ٘ـــــ    أنـــــام  ألاوـــــ    اغصهيهيـــــ   اِـــــ  ٠ٌـــــل ٬ٕـــــاى

ألاية يـــ  نهــــا  ن ـــل ٠لــــ  ٌــــٴ أحـــل الــــنتج ى مــــه ؤلاوـــت١هاٵ ل ــــ   التٲٌ ل جيــــا 

أ  ٬يـ  ل ـا نهـا وـإلك   ـ  ٜ ـ    يــ  اغباِ  تٝ ـ   آ٨ـاا  جتها٠يـ  تن ا٬ـ٢ ٤

ت٬ــل وهتــل   ــ  ن ا٬بــ  أحــل الــنتج ى إلاــا  تاب١ــم ت ٍٍــ   الٙــ ٧ ،  يايــ  متجيــ 

٠ــــــَ نٍــــــا٠  الٍـــــــٴ ت٠ــــــلم الن٭ــــــ  أت نٍــــــا٠  ٠ــــــلم ؤلاهتهـــــــام أت  يـــــــ  آلا ــــــ  تت  

 .  1تلج ال١ ٬  ت ى النتج ى"دـ  ٠لم الاوتهاٟ  له ا ت ، ال نباوج ت  اى النتج 

 :خالت الادمان 

ىـــ و ي١اٍـــ ى نـــَ اإلاىـــتفلن ى لتٙبيـــٮ ال٩اىـــب ٯ  تـــلتى أي٩ يــــ   ى الٲن

نــَ  نـــ  نــ  و   ــ  وّــ٩  اإلا ٬ــ٢ أٰ يـــ  تهــ  نا ــل٢٨ تالٲن ،حالــ  نــَ الالنــاى ٠ليــم

ــــو  نــــ ج مــــه اليــــ م ت دهــــا ي١ــــ ل  لــــٴ   ــــ   ٤بــــ  اإلاىــــتفلم مــــه ن١ ٨ــــ  اغرل ــــل ٰت

 الاوّاوا ال ا لج اليم تتٍ ٬م ل٭ اىج الت١لي٭اا ٠ل  الّ   تال٩يل  هاا.

هـــــ ا  بــــــ  " ٭لـــــم نـــــَ ن ـــــا اا الت٩ا٠ـــــم اللب ـــــ ي ٨هـــــ٢ وـــــ  ل  الت اِـــــم ٠

اإلا ٬ـــــــ٢ ٨ـــــــشى  لــــــــٴ وـــــــي٭لم نــــــــَ الت٩ا٠ـــــــم ٠لـــــــ  الّــــــــ١يل اللب ـــــــ ي ل ٨ــــــــ ال 

هــــا هــــ  ن١ــــ ت٧ ٨ــــاى ن ــــا اا الت ا ــــم  تاغرها٠ــــاا اإلاىــــتفلن  ل ــــ ا اإلا ٬ــــ٢ ٰت
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٩٨ــــ  اغصيــــاج الٙبي١يــــ   يـــــ اللب ــــ ي وفتلــــ٪ ٠ــــَ ن ــــا اا الت اِــــم الالٲة ت

وتىــتٙي٢ اى وفلــٮ نحال ــ   ــبْ نــا تاى ول٥يــم نــَ لاوــ ج و اِــلٴ تٲثىــ  

   1م "

  العصلت الاجخماعُت: 

ّــــــ٩حم تــــــاي٩ ال ت لــــــٴ ٤البيــــــ  نىــــــتفلن  وٙبيــــــٮ ال٩اىــــــب ٯ  ٩ٕــــــل ى و

ـــــــي  ال٩ ل ـــــــ  مـــــــه  ي١ــــــ ل   ـــــــ  أى ال٩ـــــــ ل اغرناوـــــــ ك  هيـــــــم   ــــــ  يـــــــٟ  نـــــــَ اغبِّ 

 ت١ـــم ال٩ـــ ل  اا .٨لٳـــم ٨ـــ ل حىـــاتم اللب ـــ ي تهـــ  نـــاٌــــياوـــتفلام هـــل  الت٭

 ٕـــــ٢  يــــــ  اى الٲن تــــــ  ٍيـــــ   ٠اإلاـــــم اغبـــــاُ ب١يـــــلا ٠ـــــَ ال١ ٬ـــــاا ال ا١٬يـــــ  تح

 ل٩ٌىم ه    نىت١ا ج.

ُ الــ ك ي١اٍــم ٠ــالو ا٨ة اضــ ي ب١يــل ٠ــَ ل٭ــل أِــب  لٳــم ٨ــ ل ٠اإلاــم اغبــا

ال ا٬ــــــــــ٢ ِــــــــــلا٬اا ا٨ة أــــــــــي  ت٠ ٬ــــــــــاا ا٨ة أــــــــــي  ا ٕــــــــــا ٨حــــــــــم الت اِــــــــــم 

 .يت٭لٌا نَ الت اِم ا   ال و اِمالا٨ة اض ي نٳاى الت اِم اغص٭ي٭  تا

 ى ٬يهــ  الت٩ا٠ــم ألاوــ ك لا ـــم ألاوــ ج وٳــ ى نـــَ  ــ ٵ الت اِــم توبـــالٵ 

أ٘ـــــــ ا ٧ اغصـــــــل ن تـــــــ ى أ٨ـــــــ ال الاوـــــــ ج ال احـــــــلج توـــــــهاٟ نٍـــــــاٱم تاًٍـــــــ٥اوا 

ـ ا٧ ـ  ب١ٕ و الب١ٖ تنحاتل  ا تال حم نٍة ٯ  ٨اإلاٍـات ج ، ض ي جهي٢ ال٘ا

ٌـئ  وم هـ  بــ  الاوـت٩الج نـَ   تــ تالايّـاا لٌّـيحتم تح يـ  أك الٲبتـ  تالا   

ٔــ ت ك لل٩ٙــم تاإلا اهــٮ مــه ٠هليــ  التٍٍــف  الاجتها٠يــ  الاوــ    .تلٲــَ ت١٩ــم 

نــَ الاحيــاى اي٩ىــ و انــام اتٌــاى و  يـــ  نــا  ل٭ــم هــ ا التٙبيــٮ تجــل الاتــاى مــه ٰن

                                                 
 للهتتهـــ٢ الن٭ا٨يـــ  ال٭ـــيو نٌٝ نـــ  ٠لـــ  الاجتهـــا ه الت اِـــم ٌـــبٳاا يــــ و   ،حٌـــاى ٠لـــه تـــَ ،١ًـــ م ٨ـــإال 1

 للل اوـــــاا و وـــــي ل جيا .نتلـــــ  اغرل٩ـــــ  ٠اٌـــــ    تـــــَ م ـــــاى تتان١ـــــ  الٙلبـــــ  نـــــَ ل١يٌـــــ   يــــــينيلا :ل اوـــــ 

 .29ُ ،1 ال١لل الاجتها٠ي ، تالبح ث
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 هٲــَ الىــيٙ ج ٠لــه و تأِــب  يىــاهو مــه وــ ديت و توٍٍــفت و نّــل  أ ــ  لل٭ــيو 

ت  ي ٠ـــــا نـــــَ التبا٠ــــــل مـــــه ال١ ٬ـــــاا الاوــــــ    نهـــــا ايـــــ ٨حـــــلث اغر٩ـــــاى تال٩تـــــ   

 نَ ال٭يو الل ٌ  تألا  ٬ي . يـ  ا الٲن ـ  ألاو ك ٨ايل

 ى ه ا اإلاّل  اغرل ل لل٭يو تال ك ل م البيـ ا لتى اوـ ف اى هـ  اليـ م 

ت٬ـــل اِـــب  لـــم أ ٕـــا لت  ، نٌـــا٨ي لألوـــ ج مـــه ٠هليـــ  الٕـــبٚ الاجتهـــا ه بــــ  أٰ

 . لج تل يلم ٠ل  ألاو ج اغرناو   مه تٍٲيم ٬يو جل يـ  ٰب

 الىكذ: اكاعت

اإلاتــ امى ل ــ ا التٙبيـٮ ا ــ  ٬ٕــاى وــا٠اا نتتاليــ   يـــ  ل٭ـل ال  الاوــت  ٯ ٤ 

أنـــام هــــ ا اإلا ٬ــــ٢ لتى ل ا ـــ  تهــــ ت  ال ٬ــــ  ٨اإلاتّــــ٩   تـــل ي٩ىــــم ب١ــــلنا ٱــــاى 

 . ل أى  ٙل٢ ٨٭ٚ ٠ل  نا ت ل  ـ  

 تــل ي٩ىــم ٬ــل ٬ضــ ف وــا٠اا ت لــٴ  تـــ نــَ  وــاوم أت جل ــل ٠لــ  اإلا ٬ــ٢ ح

 تــــ   ٨ هـــا اإلا ٬ـــ٢ تال تــــ ج تاإلات١ـــللج اليــــ    الٲنيــــي اجـــ٢ ا ـــ  اغبـــلناا الالٲة ت

 .وٳ ى ج ات  جلا لل ج   ٍ  ف الت٩ّ  ن ت  ال ٬  بى ٠  وٳ ى مه ٤البيت ا

 ظهىز كُم جدًدة في اإلاجخمع الجصاتسي: 

نحــللا تن ج ــا  بـــ  ت١ت تـــ ١ًــ ٧ ال٭ــيو تلا ــ  ٨ٌ٭ــ ٵ قــه نتهــٟ  اإلابــال  ال

٨ســـي نبـــلأ تن١يـــا  حٲـــو تن جـــم ، تن١يـــا ا ل صٲـــو ٠لـــ  وـــل ٯ ال٩ـــ ل مـــه الاوـــ ج

الل٩ٝـــ  تالىــــل ٯ  يـــــ  للىـــل ٯ تن٭ـــ م لــــم ت ـــتو الٲٍــــ٪ ٠  ـــا نــــَ  ـــ ٵ الت١ب

 ٍبػـــــــه تلـــــــري٢  تــــــــ ال١هلـــــــه تال جـــــــلاى تالاي١٩ـــــــاٵ توهنـــــــم ال٭ـــــــيو الا تاتيـــــــ  ال

ه ٠  ــــا ت٠ــــلم تلــــري١ ا. ت٬ــــيو تج لهــــا مــــه حــــ ى ال٭ــــيو الىــــلبي   ٍبػــــه التفلــــ

 بــ  و ا ث ـا ٠ تــ اإلاتته٢ اغرناو ك نىتهلج نَ ل َ الاو م ت٠الاوم تو٭اليل  ال

 الاجياٵ.
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لٲــَ ب١ــل نــ ت  وــٌ اا نــَ الاي ٍــا  ال اوــ٢ ل ــ ا التٙبيــٮ لا ــم نفتلــ٪ 

ــــن ٠لــــ  ٨فــــ  الٍــــبا  تاإلاــــ اه٭ ى ي حــــٞ وحــــ وا مــــه  الٍــــ او  الاجتها٠يــــ  تيٰ 

 . ٨ا  و وفتل٪ ٠ها ٱاى ٠ٌم اتا هوول ٱا  و توّ

تهــــــا يٍــــــاهل  مــــــه هــــــ ا التٙبيــــــٮ ٨اي٩تاحــــــم ٠لــــــ    ـــــــ   ى اغريــــــم اغرل ــــــل  ت 

م تو٩ا٠لـــــم اليـــــ ن  نـــــَ  ـــــ ٵ  الن٭ا٨ـــــاا ال٥ ديـــــ  تال١اإلايـــــ  ا١ًٲـــــي مـــــه وـــــلٰ 

اللبـــــــــاه ٘ت  ٭ـــــــــ  الٲـــــــــ م ٬ّـــــــــاا الٍـــــــــ١  نحـــــــــاتوا الت٭ليـــــــــل مـــــــــه اإلاٌاوـــــــــباا 

 تلا الي م ل يل  ٠ل  نتته١ٌا ت٬يهٌا   تـها نَ الٝ اه  اليـ  تالاحت٩اوا ت٤

اى ِــ اٟ ال٭ــيو الــ ك  ل٭ــم وٙبيــٮ ال٭ايىــب ٯ مــه اإلاتتهــ٢ اغرناوــ ك يــ ا  

جليــا مــه الاوــ ج ال احــلج حيـــن  تــل الاتــاى اليــ م ِـــ١ د  مــه ٔــبٚ اتٌــاه و مـــه 

  ال١٩ــاٵ الٝــاه  ٠لــ  اغريــم اغرل ــل. يـــ  يٝــ ا ل٭ــ ج هــ ا اإلاّــل  تو   وــل ٱا  و

مــــــه اإلال وــــــ  تنإوىــــــاا  تـــــــ التهــــــ ل ٠لــــــ  ال٭ــــــيو ليٌ ٍــــــ  حت٬ــــــل اوــــــته  هــــــ ا 

 وٍٍف    ا   .
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 خاجمت: 

 نــ   تّـل ها ال٩ايىـب ٯ ٰ ٰ تــ ل٭ل واهه  ن ا٢٬ الت اِم الاجتهـا ه تال

ـــــ١٪ الت٩ـــــا٠ ا تال١ ٬ـــــاا  ن ٬ـــــ٢ اوـــــتفلانا مـــــه وٳـــــ  َ ٠ ٬ـــــاا جل ـــــلج ٔت

٠ــــــالج نــــــا وته ــــــز  تـــــــ ألاوــــــ    ٨ــــــاألت   وٲهــــــَ مــــــه ٠ ٬ــــــاا اغصــــــا تالّــــــلا٬  تال

ا  ــــ  أِـــيت  وٌـــا٨ي ال١ ٬ـــاا ألاوـــ    اغص٭ي٭يـــ  حيـــن و  تــــ ال تاو٨ة أـــي 

مــه ٬يه ــا  يـــ  ج ت ٝ ــ   لــٴ جليــا نــَ  ــ ٵ الت٥يـــ  الاوــ ج اغرناو  ــ  ا ــ  ل جــ  ٰب

ــــ لٴ مــــه اتىــــاٟ  ١٬ـــــ  التبا٠ــــل تح اغر٩ــــاى تــــ ى ا٨ـــــ ال  تـــــ الاوــــ    اإلافتل٩ــــ  ٰت

 الاو ج ال احلج تاإلاتته٢ ال احل.
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 :كاتمت اإلاساجع

لا  ، نحهـــل أحهـــل البيـــ ن  تأ  تى,ألاوـــ ج تاإلاتتهــــ٢، الىـــيل ٠بـــل ال١ـــا٘  .1

 .2006، ؤلاوٲٌل   ، اإلا١ ٨  اغران١ي 

ن ا٬ـــ٢ الت اِـــم الاجتهـــا ه ٠لـــ  الاوّـــاٵ الاوـــ ك  يــــ  و  ، تـــَ ٠بـــ ل ًىـــ  َ .2

 .2017  ٠ل  ٠يٌ  نَ أو  نل ٌ  ٠ ى البيٕاى، أم الب ا ه، يـيل او  نيلا

٬ٕـا ا و د  ـ  مــه ٠ّـ  ال١ إلاـ  تنــا ب١ـل اغصلا  ،الــلا  ، نحهـل يّــا وـان   .3

 .2005ال٭اه ج، ،  يـياإلاّ    اللبٌا

 يـــــ  الت٥ ألاج ــــنج ال ٰيــــ  ٠لــــ  التٍٍــــف  ألاوــــ   ، نتلــــ  يـــــ  و  ، ِــــبا  ج٩١ــــ  .4

  .2010، اغرناو ، جان١  بىٲ ج ،يـ ال١لل النا، ؤلاجتها ه

ٌـبٳاا الت اِـم الاجتهـا ه ٠لـ  نٌٝ نـ   يــ  و  ، تَ ٠له حٌاى، ٨إال ١ً م .5

  ل١يٌــ  نــَ الٙلبــ  تتان١ــ  م ــاى تــَ يـــيال٭ــيو الن٭ا٨يــ  للهتتهــ٢ :ل اوــ  نيلا

 .٠1اٌ   اغرل٩  .نتل  و وي ل جيا للل اواا تالبح ث الاجتها٠ي  ال١لل 

ال٭ـيو مـه  يــ  الاو ج تال٭ـيو ن٭ا دـ  و وـي ل جي  إلاىـ ل  ت٥، ٨يّم ت٘    .6

 .2017ال١لل الىاله، ، نتل  ا٨ا٫ ال٩ٲ    ،الاو ج اغرناو   

و لن ك أحهل،ال١اول  اغرناو  ـ :التٙ   تاغبّـاوْ ، ن٩ّٙ  ت و٩ٌٌ   .7

 . 1984اغصل ن ، ل  اى اإلاٙب ٠اا اغران١ي , اغرناو , 

الاجتهـا ه ٠لـ   ن ا٢٬ الت اِـم يـ  و  ، الل َ ت هلج يـ   ، ن٩ّٙ  سصا ك  .8

نتلــــ  ، ٠يٌــــ  نــــَ الاوــــ  تو ــــ  اإلال ــــ   ٠لــــ  يـــــيل اوــــ  نيلا :ألاوــــ   ال١ ٬ــــاا 

 .1،2021ال١لل ، 15اإلاتلل ، البح ث تالل اواا ال١لهي 
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في اهخاج اإلاىاد الاجـالُت والاعالمُت  edexاطخ دام مىـت اًدًىع

 في مئطظاث الخعلُم العالي

Using the edex platform in the production of communication 

and media materials in highereducation institutions 

ف  * wahiba becherif وهُبت بؼٍس

 ملدمت:

ــ  ٠لــ  ٬ٙــاٟ الت١لــيو ال١ــا ه ت  ى التٙــ  اا الا٬تّــال    الاجتها٠يــ  ٨ٔ 

الت جــم ا ــ  الت١لــيو ال ٬مــي تنٌــم ال لــ ج الاوــت٩الج نــَ الا٬تّــال ال ٬مــي نـــَ 

ل ص٩ــاٛ ٠لــ  اوــته ا    الت١لــيو تاوــتٲهاو  يـــ  ــ ٵ و١٩يــم الت١لــيو الالٲة ت

ان  الت١ليو الت٭ليلك، تنٌم ٨شا    ال  ٬  البحني تىع    ـ  الت١ـ ٧ ٠لـ  بـ  لل

تاوــتفلان ا مــه ايتــاج اإلاحتــ   الت١ليمــي لــل  البــاحن ى  Edexنٌّــ  الا ــل ٲي

   أت يـــيوـو اواحت ــا مـه ٜــم و١٩يـم اإلاٌّــاا الت١ليهيـ  الالٲة ت تـــ ألاٱـال هي ى، ال

نـــا أِـــب  ي١ـــ ٧ تـــالت١ليو اإلا٩تـــ  ، ٰهـــا ٠ جـــ  ٠لـــ  أهـــو اإلاٌّـــاا الت١ليهيـــ  

نٌّــــ  الت١لــــيو ال١ بــــ  اإلا٩تــــ    تا٫، تنٌّــــ  اإلاــــ ٯ ت  moodleٰهٌّــــ  نــــ لٵ

Mooc ب٥يـــــــ  و٭ـــــــل و اغبـــــــلناا الت١ليهيـــــــ  نـــــــَ  ـــــــ ٵ اوـــــــتفلاناا توـــــــاوم ،

ــــــــٳالي  التاليــــــــ : نــــــــاه   وٲٌ ل جيــــــــا الاوّــــــــاٵ ال ٬مــــــــي، تنهــــــــا وــــــــبٮ يٙــــــــ   الٌا

مـــه ايتـــاج اإلاحتــــ   الت١ليمـــي لـــل  البــــاحن ى  edexتفلام نٌّـــ  الا ــــل ٲي اوـــ

 ألاٱال هي ى؟

 

                                                 
 أوتا ج تتان١  ٤ل زاى .: wahiba becherifلٰت  ج تهيب  بٍ  ٪  *
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 اإلافاهُمُت: الؼبىت

 :الخفاعل -

 ٭ّـــل تالت٩ا٠ـــم مـــه تافـــ  الت١لـــيو ٠ـــَ ب١ـــل " تـــالت١لو الٍٍـــٚ الـــ ك  حـــ ك 

اوّاو تو٩ا٠  نت١لل الاوتا  ت ى ٠ٌاِ  ال١هلي  الت١ليهي ".غ
1

  

 الخعلُم عً بعد: -

 تــ يٝام للتل يي  ٳ ى ٨يم الٙلب  ب١يل َ ٠َ نل و و إلا١ٝـو ال٩ةـ ج ال" 

و  تـــــ  ل وـــ ى ٨ه ــــا، تهــــ  نحاتلــــ  و ّــــاٵ اغبــــلناا الت١ليهيــــ    ــــ  ال٩فــــاا ال

تىــــتٙي٢ اغصٕــــ     ــــ  نإوىــــاا تن اٰــــن الت١لــــيو، نــــَ  ــــ ٵ الت١لــــيو اإلاتل٩ــــن 

تن ا٢٬ ال ا ".غ
2

  

 :هـيالخعلُم الالىترو -

  تالتٙبي٭ــــــاا ٌـــــــيالــــــ ك يىــــــت ل٧ ا تــــــال تافــــــ  و٩ا٠ليــــــ  ٤ت يــــــم " الت١لــــــيو  

اا اغصاوــــا الا ـــه تؤلاية يــــ  توهٲـــَ الٙلبــــ  اإلاتـــل د ى نــــَ ٌــــياإلا١تهـــلج ٠لــــ  و٭

 الِ  ٵ     نّال  الت١لو مه أك ت٬  تنَ أك نٳاى".

أت هـــ  " ٘  ٭ـــ  للت١لـــيو تاوـــتفلام اليـــاا الاوّـــاٵ اغصل نـــ  نـــَ حاوـــ   

ــــبٳاا تتوــــاوٙم اإلات١ــــللج نــــَ ِــــ ــــ  ج، ت وــــ ناا، تاليــــاا تحــــن، ٌت  ا ِت

ــ لٴ ت اتــاا الاية يــ  وــ اى ٱــاى ٠ــَ ب١ــل أت مــه ال٩ّــم يـــيتنٲتبــاا الٲة ت   ٰت

                                                 
 ـ ٵ جاوحـ   Moodle يــ ٬يلتم أحهل، تا٢٬ و٩ا٠م الٙلبـ  نـ٢ نٌّـ  الت١لـيو الالٲة تتلٲ ل نحهل، 1

  ٠لــ  ٠يٌــ  نــَ ٘لبــ  جان١ــ  ٠بــل اغصهيــل تــَ تــاليي نىــت٥ايو، اإلاتلــ  اللتليــ  يـــيٱ  تيــا: ل اوــ  نيلا

 .13، ُ 8، م 2021، 3ل وّاٵ الاجتها ه، ال١لل 
ــا ألاوـاو ج اغرــلل ٠لــ  نفٙــ2 ٚ التٳـ  َ: وّــهيو تدٌــاى تاوــت١هاٵ ل ه ٠لــ  حىـاٌ  أحهيــل، ل جــ  ٔ 

 .68، ُ 15، م 2018، 26، نتل  ال١ل م الاجتها٠ي ، ال١لل moodleنٌّ  



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

216 

  تتهيــ٢ أي ا٠ ــا مــه ا ّــاٵ اإلا١ل نــ  للهــت١لو ٌـــيالل اســ ي، تنٌــم اوــتفلام الت٭

٨اولج".غ بـ  أٰت  ت ٬ّ  ت٬  تأ٬م ج ل
1

  

ـــــــبٲ   ـــــــيم تهـــــــ  "الت١لـــــــيو الٙـــــــ  ي١تهـــــــل ٠لـــــــ  اغصاوـــــــ   ٌت الاية يـــــــ  لتِ 

دـــ ى اإلاـــت١لو ت  اإلا١لـــوت  الت اِـــم تـــ ى اإلاـــت١لو بــــ  اإلاحتـــ   الت١ليمـــي للهت١لهـــ ى ٠

تاإلاحت   الت١ليمي تٙ  ٭  و٩ا٠لي ".غ
2

  

هـــــ  الت١لـــــيو الــــ ك  ٭ـــــ م ٠لــــ  و٭ـــــل و اإلاحتـــــ    يـــــ تنٌــــم ٨ـــــالت١ليو الالٲة ت

نفتلـــــــ٪ ت  اا التٲٌ ل جيـــــــا تالاوّـــــــالي  ٱاغصاوـــــــ  ٌــــــــيالت١ليمـــــــي ت اوـــــــٙ  و٭

 لب اتاا ٠ل  ٌبٲ  الاية ي  مه أك ت٬  تد ك نٳاى.ا

 learning platformت: هـُاإلاىـاث الخعلُمُت الالىترو -

ـ٪ و٭ تــ قه " ولٴ الباف  الت١ليهيـ  الت٩ا٠ليـ  ال   ال  ـا توتهـم تـ ى ٌــيوٜ 

تدــــ ى ٌـــبٳاا الت اِــــم الاجتهــــا ه،  يـــــ نه ـــزاا أيٝهــــ  الا ج اإلاحتـــ   الالٲة ت

ألاهـــلا٧ تتٔـــ٢ ال اجبـــاا توٙبيـــٮ ت ٨ســـي وهٲـــَ اإلات١لهـــ ى نـــَ ًٍـــ  الـــل ته

 اا نت١للج".ٌـيألاًٍٙ  الت١ليهي ، تالاوّاٵ تاإلا١له ى نَ   ٵ و٭

٠لـــ  أا ـــا " نته ٠ــ  نتٳانلـــ  نـــَ اغبـــلناا الت٩ا٠ليـــ   katchتي١ ٨ ــا ٱـــاتَ

 ى ٌــــــيهو نـــــَ اإلا١يــــــ  اإلات١لهـــــ ى تأتليـــــاى ت٤ت  وـــــ ٨  لله١لهـــــ ى تــــــ الاية يـــــ  ال بــــــ  ٠

ل٠ــــو تت١ن ــــن تو٭ــــل و  ت١هــــم ٠لــــ  تـــــ تــــالت١ليو، اإلا١ل نــــاا تألالاتا تاإلاــــ ا ل ال

                                                 
اإلاــــ لٵ مــــه ٜــــم جاوحــــ   يـــــ ٠هــــا  تــــَ ٠ايــــ ي، و٭ــــ ا ا  ن ــــل، تا٬ــــ٢ اوــــتفلام نٌّــــ  الت١لــــيو الالٲة ت 1

٘لب  ٱلي  ال١ل م الا٬تّـال   تأ    ٠ل  اوتاهاا ٘لب  اغران١اا اغرناو    نَ تج   يٝ   19الٳ ٨يل 

، ُ 04، جان١ــ  اغرل٩ــ ، م 07تتان١ــ  بىــٲ ج، نتلــ  الباحــن لل١لــ م ال  أــي  تالاجتها٠يــ ، ال١ــلل 

332. 
 ٕــــ ج ٌــــت  ، اوــــتفلاناا تنٍــــاٱم الت١انــــم نــــ٢ نٌّــــ  نــــ تلٵ لــــل  الٙلبــــ  اغرــــان١ي ى: ل اوــــ   2

اإلاىــــيل  أيه  جــــا، نتلــــ  ال١ــــلتك    ٠لــــ  ٠يٌــــ  نــــَ ٘لبــــ  ٬ىــــو الل٥ــــ  تألال  ال١ بــــ  تتان١ــــ ٌـــــينيلل

 .20، ُ 01، م 2021، 02  تت١ليه  الل٥اا، ال١لل ٌـياا ال١ ٨يـيللىا
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الاية يـ  تالت١لـيو  بــ    ألانـَ تالـت١لو ٠تـياغبلناا ت لا   ا، تقه يٝام ٌانم  

تاوتفلام تاج   بىيٙ ".غ يـ الالٲة ت
1

  

 اإلادخىي العلمي الجام ي واهخاجمىـاث الخعلُم عً بعد 

 .نٌّ  ن لٵ:1.2

٠لــــ  ٌــــبٲ  الاية يــــ   ــــ ٨  تافــــ  ت١ليهيــــ  نتٳانلـــــ   يـــــ يان  وٙبي٭ــــ  نتاتـــــ  

ــهو إلاىـــا٠لج  وتٕــهَ ألاتا لتــ لي٪ اإلا٭ــ  اا تنتاب١ــ  الٙلبــ  توــ جه  و، ِت

مــه  لا ج ألاًٍــٙ  الت١ليهيــ  تنتاب١ت ــا تو٭ــل ه ا اإلاىــته  تهــ ا وــيت١ل ا ت١هــم 

اإلاىت  ".غت٨ٮ يٝام  ٢٨ 
2

  

ِــــــــهو للهىــــــــا٠لج مــــــــه  لا ج ألاًٍــــــــٙ  الت١ليهيــــــــ   softwareيان  تـــــــــ  تهــــــــ  " 

 جه للتفٙـــــــيٚوــــــــيتنتاب١ت ـــــــا تو٭ـــــــل ه ا تالت١لـــــــيو اإلاىـــــــته  لـــــــ ا ٨ ـــــــ  حـــــــم اوة ا

الت١لـــــــيو ت لا ج جهيـــــــ٢ أتجـــــــم الـــــــت١لو مـــــــه اإلاإوىـــــــ  الت١ليهيـــــــ  تهـــــــا مـــــــه  لـــــــٴ ت 

ا اإلا جـــم نـــَ ٬بـــم أ٠ٕـــاى الاوّـــاٵ اإلاباٌـــ  أت ال٭ا٠ـــاا الا٨ة أـــي  أت اإلا٭ـــ ا ا

 ٱايـــــــ  ن٩ٌّـــــــل  تــــــــ هيفـــــــ  التـــــــل يي، تهـــــــ ا وـــــــيت١م ألاًٍـــــــٙ  الت١ليهيـــــــ  ال

ن١نتلــــــــ  ٠ــــــــَ ب١ٕــــــــ ا ت١هــــــــم ت٨ــــــــٮ يٝــــــــام نةــــــــ اتٚ يىــــــــ و مــــــــه  ٨ــــــــ٢ نىــــــــت   ت 

الت١ليو".غ
3

  

  يـــيو٭ــلم للهت١لهــ ى  نٳا تـــ اغبــٚ ال بـــ  قــه " نته ٠ــ   ــلناا و٩ا٠ليــ  ٠

الاية يــ ،  بـــ    ٠يــ  ل ىــ يم الــت١لو تتىا اإلاـ ا لت  ال لـ ج   ــ  اإلا١ل نــاا، ألالتاا

                                                 
 .20 ٕ ج ٌت  ، اإلا ج٢ الىاتٮ، ُ  1
جهيلــ  تــَ ٠هــ  ، ٨ م ــ  ت حجــه، ِــ١ داا اســبلام نٌّــ  الت١لــيو ٠ــَ ب١ــل نــ تلٵ نــَ تج ــ  يٝــ   2

 .75، ُ 06، م 2021، 03ته٢، ال١لل الٙلب  اغران١ي ى، نتل  ل اواا ٧ التٌهي  تاإلات
 .٠334ها  تَ ٠اي ي، و٭ ا ا  ن ل، اإلا ج٢ الىاتٮ، ُ  3
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الاوت١هاٵ".غ
1

  

 مميزاتها:و  مىـت مىدٌ بـس .ظهىز الخعلُم عً بعد ع2.2

ـ  ا مــه اوـة اليا ٠ــام   Martin نـَ ٘ــ ٧ نـا وَ لتجيــاني 1999ٜ ـ ا ٘ت

Dougiamasٍتــَ  تاى  يــ  ، يbenraouane  نليــ ى  32  ــ  أى نٌّـ  نــ لٵ وٕــو

٠ـــــــــَ ب١ــــــــــل مـــــــــه نفتلـــــــــ٪ اإلاتــــــــــاوا  يــــــــــ نىـــــــــتفلم، تأ ب١ـــــــــ  ن  ــــــــــ ى ل ه نتا

 تللا". 211تالتفّّاا ت٥ٙ  

اوــــــت١هاو مــــــه اغران١ــــــاا، ت٬ــــــل جــــــاى  نـــــــ  اإلاٌّــــــ  ألاٰ نٌّــــــ  نــــــ لٵ بـــــــ  ت١ت

  ٌــــــــــينٍـــــــــ تٟ وّـــــــــهيو تدٌـــــــــاى تاوـــــــــت١هاٵ ل ه ووـــــــــتتات    ـــــــــ  اغصاجـــــــــاا اإلا 

لألوــــاو ج تن اٰبـــــ  التٙـــــ  اا اإلاثـــــرل  مـــــه الة تيـــــ  تالت١لـــــيو، ت هنـــــم نٍـــــ تٟ 

وّـــهيو تدٌـــاى تاوـــت١هاٵ ل ه ٠لـــ  نٌّـــ  نـــ لٵ، ت٠هليـــ  وٳـــ  َ نرـــ ى تـــ ى 

ى ٠ل  التل  ا ال١٩لـه يـ ا٨ٮ نَ   لم أ٠ٕاى اغبلي  اإلاتٳ   ـ  وٳ  َ ٠َ ب١ل 

ـ٢ الـل ه ٠لــ  اإلاٌّـ ، وـٌٝو  ــ ث تجـلاا: ال حـلج ألات ــ  يٝ  ـ ، تىــه   لٔ 

  يــيتاٰ ٍا٧ نبال  وّـهيو تهيٳلـ  تيلا٤ جيـ  إلا٭يـاه وٳـ  َ، تال حـلج النا

ت ج الىـــاٌا   ، تهيٳلـــ  تدٌـــاى الـــل ه الٌهـــ  ج، يــــ  وٙبي٭يـــ  تىـــه  تتٙبيـــٮ ِ

أنا ال حلج النالن  ٨تفْ وّهيو تدٌاى ل وم اغص٭ي٭  .غ
2

  

                                                 
 .69، 68حىاٌ  أحهيل، اإلا ج٢ الىاتٮ، ُ  1
 .70، 69حىاٌ  أحهيل، اإلا ج٢ الىاتٮ، ُ  2
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اغبــــٚ،  بـــــ الت٩ا٠ليــــ  ٠ " نته ٠ــــ  نــــَ اغبــــلناا Moodleت و٭ــــلم نٌّــــ  

تىــــــه  للهت١لهــــــ ى تــــــال ل ج   ــــــ  اإلا١ل نــــــاا، ألالتاا تاإلاــــــ ا ل ل ىــــــ يم الــــــت١لو 

  1قه اإلاحيٚ الا٨ة اض ي للت١لو".غالاية ي   بـ    ٠يـ  تتىا

ي٩م مـه ال١هليـ   - تاج   نت١للج الل٥اا ول٠و الل٥  ال١ دي  تها يى م وٜ 

 الت١ليهي .

الت اِـم اإلاةـزانَ تّـ٩  تج ل ٤ ٧ الل لٌ  اغصيـ ، توهٲـ ى اإلا١لـو نـَ  -

 نىته ج.

  اإلاح وــب  لت٭يــيو اإلات١لهــ ى بٍــٳم يـــياوــتفلانم مــه الا تبــا اا الالٲة ت -

ــــ لٴ الت ــــصي  الالٲة ت تتثــــريم يتــــاو  الت٭يــــيو بٍــــٳم ٨ــــ  ك  يـــــ نىــــته  ٰت

 تول٭ا  .

 ال واوم اغباِ  لا م اإلا٭  اا. بـ    الت اِم ٠يـيانٳا -

  2.غًٍ  اوتٙ ٠اا ال أك  وّهيو ت يـي  لله١لو انٳاتـي  -

ا واٵ ال جباا تاوت٭بال ا ب١ل نـا يىـه  للهت١لهـ ى تش وـاٵ أك تاجبـاا  -

 اإلال٩اا.   نحللج ل ىليوٌـيأت ن هاا  ٙلب ا اإلا١لو، ت هٲَ وحل ل ٨ة ج من

ٌٳم ال٩ّح  ال واىي  ت ٌٳاٵ تألـ اى نفتل٩ـ ،   ـ    ت١ل م توٙ  يـيانٳا -

  فتا ها اإلا١لو بى  ل .

  1ٴ نىت   اناى ٠ا ه  ١ّا ا ة ا٬م.غ هتل -

                                                 
مه وٌهي  ن ـا اا  ٠Moodleبل اغصليو ت ٬ٌلت ج، لت  نفٙٚ التٳ  َ البيلا  عه تاوتفلام نٌّ   1

، 01  تتان١ــــ  وـــٙي٪، نتلــــ  ال١ ديــــ ، ٠ــــلل يـــــيي الل٥ــــ  ال١ ديــــ  لألوــــتا  اغرـــانعه: ل اوــــ  نيلاوـــل ي

 .311، ُ 07، م 2020نا ه 
اإلاــــ لٵ مــــه ٜــــم جاوحــــ   يـــــ ٠هــــا  تــــَ ٠ايــــ ي، و٭ــــ ا ا  ن ــــل، تا٬ــــ٢ اوــــتفلام نٌّــــ  الت١لــــيو الالٲة ت 2

  ٘لب  ٱلي  ال١ل م الا٬تّـال   تأ    ٠ل  اوتاهاا ٘لب  اغران١اا اغرناو    نَ تج   يٝ 19الٳ ٨يل 

، ُ 04، جان١ــ  اغرل٩ــ ، م 07تتان١ــ  بىــٲ ج، نتلــ  الباحــن لل١لــ م ال  أــي  تالاجتها٠يــ ، ال١ــلل 

334. 
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  يـــــيأت اإلاٌّــــ  ال١ ديــــ  للت١لــــيو اإلا٩تــــ    تا٫، وٕــــهو نــــ ال أٱال هيــــ  نتا

اإلاتـــاوا تالتفّّـــاا،  هٲـــَ ال ثـــريم تالايٕـــهام  تــــ تالل٥ـــ  ال١ ديـــ  مـــه ٌ

الا هيـــــــم  بــــــــ  ، نـــــــَ  ـــــــ ٵ الـــــــل  ٵ ٠/https://www.rwaq.orgالـــــــ اتٚ:  بــــــــ  ٠

اغبـــــاُ تـــــٴ تٱلهـــــ  اإلاـــــ ت ، أت الـــــل  ٵ تحىـــــاتٴ ٠لـــــ  ال٩اىـــــب ٯ أت حىـــــا  

 و  ة .

 
قـــه  اغبـــٚ نـــَ ٬بـــم أ ـــباُ نفتّـــ ى بــــ  ٰهـــا وفّـــْ اإلاٌّـــ  لت اا ٠

  تالل٥ـ  يــيل اوـي  أٱال هيـ  نتا    ـتو تت٭ـل و نـ ال يـي"نٌّ  ت١ليهي   لٲة ت

                                                                                                                   
 ـ ٵ جاوحـ   Moodle يــ تلٲ ل نحهل، ٬يلتم أحهل، تا٢٬ و٩ا٠م الٙلبـ  نـ٢ نٌّـ  الت١لـيو الالٲة ت1

٠بــل اغصهيــل تــَ تــاليي نىــت٥ايو، اإلاتلــ  اللتليــ     ٠لــ  ٠يٌــ  نــَ ٘لبــ  جان١ــ يـــيٱ  تيــا: ل اوــ  نيلا

 .15، ُ 8، م 2021، 3ل وّاٵ الاجتها ه، ال١لل 

https://www.rwaq.org/
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اإلاتـــــاوا تالتفّّـــــاا،  ٭ـــــلن ا أٱـــــال هي ى نته ـــــزتى نـــــَ  تــــــ ال١ ديـــــ  مـــــه ٌ

نفتلـــــ٪ أ جـــــاى ال١ـــــالو ال١ بـــــ ، تنتحهىـــــ ى لت وـــــي٢ لاوـــــ ج اإلاىـــــت٩يل َ نـــــَ 

نفـــنتا و ال١لمـــي تاإلا١ مـــه اإلاتفّـــْد حيـــن يىـــ١ ى ل ّـــالم إلاـــَ هـــو  ـــا ج 

 أو ا  اغران١اا".

 ج
 
 يىــــع  لتٌهيــــ  ن١ ٨تــــم مــــه نتــــاٵ وفّّــــم، أت وــــ اى  ٌٰــــ  ٘البــــا

 
ان١يــــا

 تلٲــــَ لل ــــم ٨ٕــــ ٵ الاوتٲٍــــا٧ اإلا١ مــــه مــــه وفّــــْ نــــا، أت 
 
 نٍــــ٥ و

 
٩ــــا نٜ 

 يىـــتهت٢ تـــالت١لو تالاوــةزالج اإلا١ ٨يـــ  لـــ ا  ا، ٨بشنٳايـــٴ الالتحـــا٫ 
 
ٌٰــ   ًىـــايا

، تالت٩ا٠ــــــــــم نــــــــــ٢ يـــــــــــ  تاإلاــــــــــالج اإلان
 
ج وهتهانــــــــــٴ تنتاب١ــــــــــ  نحأــــــــــ ا  ا أوــــــــــب ٠يا

 (1)ال ٬  ال ك  ٌاوبٴ.تمن ى الل او  أ ٌها ٌٰ  تمه اإلاحأ  َ 

  يـــــينٌّــــ   تا٫ لتح٭يــــٮ    ــــ  مــــه  لــــٮ وت دــــ  ت١ليهيــــ  الٲة ت  ـــــ  وــــو وٙ  

 اا ٬اتلي  ٠الي  ل وتفلام تدتهالي  تلر٢ الٙ   ٠ل  الةٰ  ز مـه اإلاحتـ   

ى   نتاب١ـــــــ  التحّـــــــيم ال١لمـــــــي توـــــــل٢٨ للت٩ا٠ـــــــم نـــــــ٢ وــــــــاالت١ليمـــــــي، تدثىـــــــا٘  

 ألاًٍٙ   اا ال١ ٬  تاإلا ال اإلال تو .

 مداكساث مستُت:-

تــــــــ ل٫ الت٩اِــــــــيم ت٬ــــــــ  ال ثــــــــريم نــــــــ٢ اإلاحأــــــــ  َ لتٳــــــــ ى اإلاــــــــ ال  ٌـــــــــ ١ًت

 اإلاّ  ج  اا ج لج ٠الي  تلر٢ الٙالا ٠ل  اإلاٍاهلج تاإلا اِل .

                                                 
1https://www.rwaq.org/pages/about.19-12-2021.15:35. 



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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ً جفاعلُت-   جماٍز

١ا  نٕــــــه ى اإلا٭ٙــــــ٢ الــــــ ك ٌــــــاهلوم، وــــــتتل وهــــــا  َ تـــــــيللت ٰــــــل نــــــَ او

وحتـــــ ك ٠لــــــ  وإاٵ/أوـــــفل  وــــــلت  حـــــ ٵ اإلا٭ٙـــــ٢ نــــــ٢ و ـــــصي  ٨ــــــ  ك و٩ا٠ليـــــ  

 . لجاتاوم

 ػهاداث اهماٌ: -

هٌ  للٙالا اإلإٌو ل ـا ٌـ الج  ٰهـاٵ ب١ـل وتـاتم  الا تبـا   ب١ٖ اإلا ال وي 

 ال  ا  .

 مجخمع جفاعلي: -

هٌـاٯ  ـ يى لـو تىـت ٠بم مـه الـل ه؟ اوـ ٯ وـإالٴ أت ن حٝتـٴ مـه ِـ٩ح  

وـــــيٳ ى هٌـــــاٯ نـــــَ الٙـــــ   نـــــَ هـــــ  نىـــــت١ل الـــــل ه أت مـــــه ٬ىـــــو نٌا٬ٍـــــاا. 

ــا٨    ــ  اإلاحأــ  ت٩ٌىــم. ٰهــا أى الل٭ــاى الــلت ك  لجاتتــٴ تالت٩ا٠ــم ن١ــٴ تأل

 (1) نَ أوفل  ٠ل  اإلاحأ اا.ل  ـ  اإلا١لَ ن٢ اإلاحأ  واىا٠ل ٠ل   جات  نا 

 

                                                 
1https://www.rwaq.org/pages/about.19-12-2021.15:35. 



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

223 

 :mooc. مىـت مىن 3.2

تالل٥ــ       ــتو تت٭ــل و نــ ال ل اوــي  أٱال هيــ يـــيقــه "نٌّــ  ت١ليهيــ   لٲة ت

ىي  أت الايتل ز  ،  ٭لن ا أٱال هي ى نَ نفتل٪ أ جاى ال١الو.  ال٩ً 

 ال اتٚ:  بـ  ها تال ل ج ٠بـ   هٲَ ال ثريم ٠

https://www.my-mooc.com/fr = #/.(1) 

 facebook أت ٠ــــَ ٘  ــــٮ حىــــا  ال٩اىــــب ٯ يـــــ  ل الالٲة تبـــــ  ت اوــــٙ  ال

 .linkedinأت ليٌٲل اى  Googleأت٬ ٬م 

 

 في الجصاتس: هـيجُت الخعلُم الجام ي الالىتروجـُ. اطترا4.2

أحـــل أتل  ـــاا اللتلـــ  نـــَ  ـــ ٵ  ٘ـــ ٫ اإلاٍـــ تٟ  يــــ الت١لـــيو الالٲة ت بــــ  ي١ت

ألاتل  ـاا تالتفٙـيٚ لىـٌ    ــ  تاغران١ـ  ٔـهَ و٭   يـ للت١ليو الالٲة ت ٌـ ال٘ 

أى ٤يــا  التفٙــيٚ الىــليو  يـــ  ، 2006٤ بـــ ، الــ ك وــو  ٠ــلال  مــه وثته2007

تاغرـــــلك توياوـــــ  ن١ل نـــــاا ن حـــــلج ج١لـــــ  نـــــَ اغران١ـــــاا اغرناو  ـــــ  و بىـــــف 

                                                 
1https://www.my-mooc.com/fr/#_=_.19-12-2021.15:50. 

https://www.my-mooc.com/fr/#_=_
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-eيتـــــــل نٌّــــــــ  تأٌــــــــا إلااى أهـــــــو اإلاٌّــــــــاا اإلاتــــــــ ٨ جنٌّـــــــاا نفتل٩ــــــــ ، تنــــــــَ 

charlemagneٍايـات٤اGanesha1، ن لٵ.غ  

 واإلادخىي العلمي للباخثين ألاوادًمين edxالاًدهعمىـت 

 2012، وـــو و وىـــيم وـــٌ  لت اا اتى و ـــَ ت٭لمتــــاالقـــه نـــَ أٌـــ   اإلا ا٬ـــ٢ 

تهـــــــ ا ،تقـــــــ  تىــــــ يم ال١هليـــــــ  الت١ليهيــــــ  لل١ـــــــالو، MITنــــــَ جان١ـــــــ  ها ٨ــــــا ل ت

ل ل٨امالـ  نفتلــ٪ ال١ اوــٮ اإلااليــ  ات اإلاٳـاى للٙلب ،تنٌــم نىــا٠لج الٙلبــ  ٠لــ  

 جان١اا ال١الو نتايا. بـ  ت١لو أك لت ج نَ اٰ

 25لت ج مـــه نتـــاوا نفتل٩ـــ ، تحـــ ا    2500ت حتـــ ك ن ٬ـــ٢ ٠لـــ  اٰةـــ  نـــَ 

  2غ.نلي ى ٘الا نَ جهي٢ ايحاى ال١الو

اللبّـــي  ٱاوـــو الٳانـــم،  تٙلـــا ٨ـــت  حىـــا  تثـــريم ب١ـــٖ اإلا١ل نـــاا 

 ، البلل.يـ  ل الالٲة تبـ  تاوو اإلاىتفلم، ٱله  اإلا ت ، ال

اإلالــــــــ٪  مــــــــه اغبايــــــــ  توفتــــــــا  وـــــــــ ب١ــــــــل اًٍــــــــاى اغصىــــــــا   ٝ ــــــــ  اوــــــــهٴ، ٨ت 

وٝ ــــــــ  لــــــــٴ  "cours"  ، ٰهــــــــا   جــــــــل أ ٕــــــــاوـــــــــيوٴ ال ايـــــــــ  اللب ــــــــ ي توٲتــــــــا و

 وحهم نته ٠  نَ الل ته مه نبال َ نفتل٩ . تـ الت  اإلاىا٬اا اإلا ج لج

ـــ٢ الـــل ته ٠لــ  نٌّـــ  ا ـــل ٲي نـــَ  ــ ٵ اًٍـــاى حىـــا  ٠لـــ   ت هٲــَ ٔت

٢ ل وٴ ٠ل  نٌّـ  ا ـل ٲي، ب١ـل ال ـاٵ  studio اوتل    لٯ تــ  تنَ  و ٔت

  لٯ لت١٩يــــــم حىــــــاتٴتـــــــ  وم لــــــٴ  اتــــــٚ ٠لــــــ   ـــــــ  ٱلهــــــ  اإلاــــــ ت ، ت  يـــــــ الالٲة ت

  .ت٥ٍيلم لٴ  ٩ت  لٴ حىا  الاوتل ت 

                                                 
بىـــٲيٲلج  1955أتا  20ت ٤ـــامك، ٬يـــاه نــل  و٭بـــم أ٠ٕـــاى هيفــ  التـــل يي مـــه ٱليــاا جان١ـــ  ٨  ــلج 1

 .234، ُ 17، م 2021، ج اى 2نٌّ  ن تلٵ، نتل  ل٨او ، ال١لل  بـ  للت١ليو ٠َ ب١ل ٠
2https://www.prceg.com/2017/05/Free-online-courses-from-the-best-

universities.html,11/12/2021.16:50. 

https://www.prceg.com/2018/09/online-courses-3-sites.html
https://www.prceg.com/2018/09/online-courses-3-sites.html
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م  Studio "يىــــه  لــــٴ اوــــت ل   تتهــــ٢ نحت  ــــاا نىــــا٬ٴ تٙ  ٭ــــ  ت١ــــن 

ج نـــَ يـــ  ل اوــتٴ،     هٲٌــٴ وٕــه ى ال٩يــل  هاا، تالٌ٭اٌــاا، تنته ٠ــ  ٰب

ل    1ال٭يام تٌ٭ اا ٬ليل ".غنفتل٪ التها  َ تهت  

 ".studioب١ل الل  ٵ ا   حىا  الاوتل   ول٭   اي  " البلى تاوتفلام 

 

 
 

 

                                                 
1https://studio.edunext.co/.19-12-2021.16:05. 
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 اًٍاى حىا  لًٍاىاإلا٭ ا اا الل اوي ، 

Lms  ل ٟ٘  ٠ل  اإلاحت   نَ ٬بم الٙلب 

 وٝ   الل ه ات تاج   الل ه للٙالا 

 



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

227 

 ٰها  هٲَ البحن ٠َ نىا٬اا ا   .

 نٌّ  نَ ٬بم الباحن ى بـ  اًٍاى اإلاحت   تالل ته ٠: حىا  اوتل  

ىي ، الايتل ز  ... يـ  ت هٲَ ت٥ي  الل٥  ال١ دي ، ال٩ً 

ـــا٨  ن١ل نـــاا حـــ ٵ ٠ٌـــ اى  بــــ  ٠ الاوـــتل   يـــ ها ا ـــ  " نىـــا٫ جل ـــل" ٔل

  لله٭يـاه أت بــ  اإلاحأ ج،  و ي٥ٕٚ ٠ل  " ٬ىو جل ـل"، تيٕـ٢ اإلاحـات  الٲ

اإلاحأـــــ ج، تٱـــــم ٬ىـــــو يٕـــــ٢ لـــــم " ٬ىـــــو ٨  ـــــه جل ـــــل تيٕـــــ٢ لل٭ىـــــو ٨  ـــــه " 

 تحلاا".

 
 ال اج يْ ت٠ٌ اى للل ه أت  اتٚ نا: -

٠ٌاِـــ  هـــا، ت    بــــ  ٠ٌـــات َ ٰت    بــــ  نحـــات  ٰتهٌـــا يٕـــ٢ نفٙـــٚ الـــل ه نـــَ 

 هٲــَ أى يٕــي٪ ل ــا ٨يــل   أت وهــ  َ أت نٌا٬ٍــ ، ت لــٴ ت جــ ل  ايــاا  تـــ تال

 ، اإلاىـ ل ، ٨يـل  ، اإلاٌا٬ٍـ   هٲـَ يـل ج ا نـَ أجـم الٌ٭ـاhtmlًيٕي٩ ا ننـم 

 اغص ا  ح ٵ الل ه.ت 
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يٕـ٥ٚ ا اا يٌ٭  ٠لـ  " الـٌْ" وٝ ـ  تاج ـ ، تـيوٝ   ا  htmlي٥ٕٚ ٠ل  

٠لـــــ  الت١ـــــل م، تيٲتـــــا ات يٕـــــي٪ ِـــــ  ج،  ـــــو ح٩ـــــٞ، ب١ـــــلها يٕـــــ٥ٚ ٠لـــــ  " 

." ًٍ 



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

229 

 
 

 
 ال اج وها  َ للل ه: -

ــــــ٢ وهــــــا  َ للــــــل ه   الاجاتــــــ  ٠لــــــ  يـــــــيانٳات  الىــــــإاٵ وٝ ــــــ ت  ٰهــــــا  هٲــــــَ ٔت

الىــإاٵ، تب١ــلها ٠ نــ  الاجاتــ  تالاجاتــ  ال ــصيح ، نــَ  ــ ٵ الــ ها    ــ  " 

"  ا تـــــــيا اا ايــــــ اٟ الاوــــــفل  ننــــــم ا تـــــــيا تحــــــلج"  ــــــو يفتــــــا  " اإلاىــــــ ل " وٝ ــــــ  

ا اا الاجاتـ  ن  ـا تــيا اا نت١للج" وٝ   يا٨ ج يٲتا الىـإاٵ، تيٲتـا الا تـيا 

 ًٍ ". الاجات  ال صيح   و "ح٩ٞ"  و "



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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 ال اج ٨يل   للل ه: -

يفتـــا  " تحـــلج"  ـــو يفتـــا  " ٨يـــل  " وٝ ـــ  يا٨ـــ ج يٕـــ٥ٚ ٠لـــ  " ت١ـــل م"  ـــو 

 ٲتا اوو ال٩يل  ،"ا٠لالاا نت٭لن " ا َ ي

 
يٕــ٢ الــ اتٚ اغبــاُ بــ   ــو ت  تي جـ٢ ا ــ  "أواســ ي" أ ــَ يحــ ٧ الــ اتٚ اإلا جـ ل

 " ح٩ٞ"



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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 ٠ٌل الٌ٭  ٠يم  حيل يا ا   ال٩يل   نباٌ ج.

 
  



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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 كاتمت اإلاـادز واإلاساجع: -

 اللت  اا: -

ـا ألاوــاو ج اغرــلل ٠لـ  نفٙــٚ التٳــ  َ: وّــهيو  -1 أحهيـل حىــاٌ ، ل جــ  ٔ 

، نتلــ  ال١لــ م الاجتها٠يــ ، ال١ــلل moodleتدٌــاى تاوــت١هاٵ ل ه ٠لــ  نٌّــ  

 .15، م 2018، 26

 20ت ٤ام ٩  لج، ٬يـاه نـل  و٭بـم أ٠ٕـاى هيفـ  التـل يي مـه ٱليـاا جان١ـ  -2

نٌّـــــ  نـــــ تلٵ، نتلـــــ  ل٨ـــــاو ،  بــــــ  بىـــــٲيٲلج للت١لـــــيو ٠ـــــَ ب١ـــــل ٠ 1955أتا 

 .17، م 2021، ج اى 2ال١لل 

ت ٬ٌلت ج ٠بل اغصليو، لت  نفٙٚ التٳ  َ البيلا  عه تاوـتفلام نٌّـ  -3

Moodle   مـــــه وٌهيـــــ  ن ـــــا اا وـــــل يي الل٥ـــــ  ال١ ديـــــ  لألوـــــتا  اغرـــــانعه: ل اوـــــ

 .2020، نا ه 01  تتان١  وٙي٪، نتل  ال١ دي ، ٠لل يـينيلا

 م ـــ  ت حجـــه، ِـــ١ داا اســـبلام نٌّـــ  الت١لـــيو ٠ـــَ تـــَ ٠هـــ   جهيلـــ ، ٨ -4

ب١ـــــل نـــــ تلٵ نـــــَ تج ـــــ  يٝـــــ  الٙلبـــــ  اغرـــــان١ي ى، نتلـــــ  ل اوـــــاا ٧ التٌهيـــــ  

 .06، م 2021، 03تاإلاتته٢، ال١لل 

 يـــ تــَ ٠ايــ ي ٠هــا ، و٭ــ ا ا  ن ــل، تا٬ــ٢ اوــتفلام نٌّــ  الت١لــيو الالٲة ت -5

بــــــ  اغران١ــــــاا   ٠لــــــ  اوتاهــــــاا ٘ل ـــــــ  تأ 19اإلاــــــ لٵ مــــــه ٜــــــم جاوحــــــ  الٳ ٨يــــــل 

اغرناو    نَ تج   يٝ  ٘لب  ٱلي  ال١ل م الا٬تّال   تتان١  بىـٲ ج، نتلـ  

 .04، جان١  اغرل٩ ، م 07الاجتها٠ي ، ال١لل ت الباحن لل١ل م ال  أي 

تلٲـــــــ ل نحهـــــــل، ٬يـــــــلتم أحهـــــــل، تا٬ـــــــ٢ و٩ا٠ـــــــم الٙلبـــــــ  نـــــــ٢ نٌّـــــــ  الت١لـــــــيو -6

  ٠ل  ٠يٌ  نـَ ٘لبـ  ـيي  ٵ جاوح  ٱ  تيا: ل او  نيلا Moodle يـ الالٲة ت

ٵ الاجتهـا ه، جان١  ٠بل اغصهيل تَ تاليي نىت٥ايو، اإلاتل  اللتليـ  ل وّـا

 .8، م 2021، 3ال١لل 



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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ٌت  بٕــ ج، اوــتفلاناا تنٍــاٱم الت١انــم نــ٢ نٌّــ  ن تلللــل  الٙلبــ  -7

  ٠لـــ  ٠يٌــــ  نــــَ ٘لبـــ  ٬ىــــو الل٥ــــ  تألال  ال١ بــــ  يـــــياغرـــان١ي ى: ل اوــــ  نيلا
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ب الخىلُب عً السأي اث الٍى  "دلُل جىكُحي" في مدخٍى

Opinion exploration in web content “Illustrative Guide” 

 * kobibi hafssaهى ُبي خفـت 

 :ملدمت

 اوتاهـــــا  وت   حتـــــ ك ال  ـــــا ٠لـــــ  تيايـــــاا ن هـــــ  وت١لـــــٮ ت ٨ٳـــــا  اإلاىـــــتفلن ى

ـــا٠ و ت  أ٨ٳـــا هو حـــ ٵ نفتلـــ٪ ال٭ٕـــا ا تألاحـــلاث، تنٍـــاٱل و ال٩ٌىـــي  تأٔت

ه حـــــــا  و ت٤ ها نــــــــَ يــــــــ  الاجتها٠يـــــــ  تحـــــــالت و الا٬تّـــــــال   تنٳـــــــاى ٠هل ـــــــو ٘ت

ها نــــــَ ألاوــــــاليا يـــــــ  أت الت٥  ــــــلاا ت٤البيايــــــاا وــــــ اى نــــــَ  ــــــ ٵ الت١لي٭ــــــاا 

 ت٩ا٠ـــــــــم ن١ ـــــــــا  تــــــــــ ها، تاليــــــــــ     ٱال وـــــــــاوم تاإلاـــــــــلتياا تاإلاٌتـــــــــل اا ت٤يــــــــــ  الت١ب

اإلاىــــــتفلن ى نـــــــَ  ـــــــ ٵ الت١ليـــــــٮ ت ٠ـــــــالج الٍٍـــــــ  تؤلا رـــــــا . هـــــــ   البيايـــــــاا 

نٌٝهـــــــ ، نٍـــــــ ت  مـــــــه ال  ـــــــا تدفاِـــــــ  مـــــــه  يــــــــ  تـــــــال ٤و نـــــــَ أههيت ـــــــا  و أا ـــــــا ٤

 لـــــٴ تالاوـــــت٩الج نـــــَ هـــــ   البيايـــــاا ٜ ـــــ ا  الٍـــــبٳاا الاجتها٠يـــــ ، تلتتـــــاتم 

 ٨ٲ ج التٌ٭يا مه نحت  اا ال  ا.

ج تنت١ــلج، تي١ــل التٌ٭يــا مــه يـــ   ٙبــٮ التٌ٭يــا ٠ــَ البيايــاا مــه نتــاوا ٰن

التٌ٭يـــــا ٠ـــــَ  بــــــ  أيـــــ اٟ التٌ٭يـــــا اوـــــتفلانا، ٰهـــــا ي١ت نــــــ  نحت  ـــــاا ال  ـــــا أٰ

اي ٍــا  هــ ا تدــال ٤و نــَ ، الــ أك أحــل أهــو أوــاليا التٌ٭يــا مــه نحتــ   ال  ــا

ألاوـل   التحليلــه مــه أ٬ىــام الٲهبيــ و   و أيـم حــل ن ال١ ــل مــه أ٬ىــام ال١لــ م 

 ،  لـــــٴ أيـــــم  تٙلـــــا ل ا ـــــ  ٠اليـــــ  مـــــه ٠لـــــو اغصاوـــــ  ، يــــــيالاجتها٠يـــــ  تؤلاًىا

 ال  أياا تاغب ا منياا.

                                                 
 . : لٰت  ج نَ جان١  نىت٥ايوkobibi hafssaٱ ديبي ح٩ّ   *
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نَ هٌا وٍب٢ ال٩ٲ ج ال واىي  لل اوـ ٌا هـ  ، تاإلاتهنلـ  مـه وثىـيٚ اإلا٩ـاهيو 

اى ٰ حـــل أهـــو ألالتاا اغصل نـــ  مـــه ل اوـــ  ٜـــ اه  ل ـــا أب١الهـــا حـــ ٵ وحليـــم آلا  

   تالاجتها٠ي . ت٠ليم   ل٧ ل او ٌا ه      :يـيؤلاًىا

 اإلا٩اهيو اإلاٍال   لم.ت  تىليٚ الٕ ى ٠ل  ن٩  م وحليم آلا اى

يحي .  وثياى ٘ ٫ تأواليا التحليم تاو٠تهال ٠ل  الٌها ج التٔ 

ــــــي  أههيــــــ  أوــــــل   التٌ٭يــــــا ٠ــــــَ آلا   اى تت٭ــــــل و أننلــــــ  ٠ــــــَ نتــــــاوا ؤ 

 الاوتفلام.

تلتح٭يــــٮ هـــــ   ألاهـــــلا٧ وـــــ١ٌتهل ٠لــــ  اإلاـــــٌه  الاوـــــت٭ ا  ، ٰهـــــا وـــــ١ٌتهل 

ي  ٱلها ا٬تٕ  اغصاج .   أ ٕا ٠ل  الٌها ج تالّ   للتٔ 

 مفهىم حعدًً السأي: 

 حيـم   ــ  التحليـم آلا ـه   اى تاوتاهــاا  ت١ـل َ الـ اك أت التٌ٭يـا ٠ــَ الـ أك

اوــــتف ُ،  ل  ــــا، حيــــن ي ــــل٧ ي ــــل٧ ت١ــــل َ الــــ أك   ــــ أ٨ٳــــا  نىــــتفلن  ا

٠ـــــَ  اوتـــــا  الـــــٌْ، تهـــــ  ل اوـــــ  حىـــــاتي    أـــــي  تتِـــــ٪ ٪ٌــــــيوحل ـــــل، وّ

حيــاج الٌــاه، اوتاهــا  و، تج ــاا يٝــ هو ت٠ــ ا٩٘ و وتــا  ن أــي٢ ن١يٌــ ، أت 

ها نــــَ اإلا أــــي٢ أت ٰهــــا يـــــ  وتــــا  نٌتتــــاا، أ٨ــــ ال، أت نٌٝهــــاا،  ــــلناا، أت ٤

   تىمف " الٲياياا"

 . 1sentiment analysis ال١ ا٘ـــ٪ أت اإلاٍـــا٠ ا ي١ـــ ٧ أ ٕـــا تتحليـــم ٰهـــ

هــــ اى اإلاّــــٙ صاى نت٭ا١٘ــــاى ت ٩يــــلاى مــــه ي٩ــــي اإلا١ىــــف، ٨ال١ل ــــل نــــَ  بـــــ  ي١ت

البــــاحن ى مــــه هــــ ا اإلاتــــاٵ أجه١ــــ ا ٠لــــ  أى هــــ اى اإلاّــــٙ صاى  حهــــ ى ي٩ــــي 

                                                 
1 S. P Sharma, R Tiwari,., &, R. Prasad. Opinion Mining and Sentiment Analysis on. 

International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, 

06 (02; 2017,p.156 
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ٌـــاف ى اى ٠ـــَ بــــ  ل هـــا أهـــلا٧ نت٭ا دـــ   ٤ـــو الا ـــت ٧ تي  هـــا، ٨ هـــا ي١ت  اإلا١ىـــف

نفتل٩ــ ى حيــن أى هــل٧ وحليــم آلا اى هــ  اوــتف اج توحليــم آ اى الٌــاه حــ ٵ 

٠  ـا ٔـهَ  بــ  ٬ٕي  ن١يٌ ، أنا هل٧ وحليـم اإلاٍـا٠  ٨ ـ  وحل ـل اإلاٍـا٠  اإلا١

٩ ا.ٌـيوّت  الٌْ تنَ  و ال٭يام تتحليل ا
1

الـ أك هـ  ا٠ت٭ـال أت حٲـو نـَ ٠ـلل  

لـــــاي تالٕـــــ ت ج ٠لـــــ  أوـــــاه ، أت أ٤لبيـــــ  ألا ـــــباُ حـــــ ٵ  ـــــ يى ن١ـــــ ى يــــــ  ٰب

ال أك     نـا  لـه:  ـبْ  ٩ٲـ  مـه  ـ يى.  يـ  يٍ، أت اإلا١ ٨ . ت٠ل  ال١ه مال ا٢٬ 

 يــــــــ  ت  للهٍــــــا٠  أت و٩ىتـــــــيتهــــــ  ي، وـــــــ ٨ــــــشى الــــــ أك ا٠ت٭ــــــال  ا، تب١بــــــا ج أ ــــــ   

   2اغص٭اوٮ.

 مىىهاث السأي

ت هٲــــَ ت١  ــــ٪ الــــ أك ال دا٠يــــ  

التالي  
3

 :(g,s,h,t) :حين أى  

 (01الؼيل )

g : ال أك أت ال١ٍ   اإلاىت ل٧ 

S :ال١ٍ   وتا  ال ل٧ 

h :حانم ال أك 

t :ال ٬ـ  الــ ك وـو ٨يــم ؤلا٠ــ ا  ٠ـَ الــ أكSource: Bakhtawar Seerat , 

Farouque Azam, Opinion Mining: Issues and Challenges (A survey), 

                                                 
.37، ُ.2016 ، 14غ 38نتل  جان١  الب١ن،  ر م نحهل ن٩ّٙ : وحليم آلا اى مه و  ة .  :1  
2: S Padmaja, S Sameen Fatima: Opinion Mining and Sentiment Analysis –An Assessment of 

Peoples’ Belief: A Survey, International Journal of Ad hoc, Sensor & Ubiquitous Computing 

(IJASUC) Vol.4, No.1, February 2013, p22.  
3: Bing, Liu. Sentiment Analysis and opinion mining, Morgan & Claypool Publishers, 2012, 

p18  
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خُـ   (ei, aij, sijkl, hk; tl ): 1همـا ًمىـً أن ٌعـسف بالخماطـُت الخالُـت

 :أن

ei،نٍـــٳل ،  : اوـــو الٲيـــاى ، ـــٟ  حيـــن  هٲـــَ اى  ٳـــ ى نٌتتـــا،  لنـــ ، نٔ 

 أت حلث نا.  بْ، نٌٝه ،

aij :الٲياى. يـ جايا نَ ج ا 

Sijkl : ال١ٍ   تتايا نَ ج ايا الٲياىaij 

hk :ِاحا ال أك 

tl :٠َ ال أك ت اوٙ   يـ ٨يم الت١ب ال ٬  ال ك  توhk. 

٨ــ تٟ التٌ٭يــا مــه نحتــ   ال  ــا، تالــ ك   ٌــل ج التٌ٭يــا ٠ــَ آلا اى ٔــهَ

   ـ  يــ يٍ ال  ـا ن١ٙيـاا مـه  ٌل ج تلت   ٔهَ التٌ٭يا مه البياياا. التٌ٭يـا

  اإلا١ٙياا مه التٌ٭يا ااٌـيو٭ وٙبيٮ

 ال٩ ٠يـ  اإلا ـام   ـ  و٭ىـيه  ت هٲـَ  ،وــيت لناا الٍبٲ  ال١ٌٲب   ت اوٮ ٠ل 

التالي 
2
:   

 .ن١يٌ  ت ا ت ي٭  نَ اغبام اإلا١ٙياا اوتف اج ٠هلي  :اإلاىازد اهدؼاف -

 ال  ي٭ـ  نـَ نحـللج إلا١ل نـاا ألاتليـ  اإلا١اغرـ  ٠هلي  :اإلاعلىماث اطخ ساج -

 .اإلاىة ج١ 

                                                 
1: ibid. p.p.19-20  

الاجتهـــا ه  وٙبيـــٮ  أك  يـــل  ال١ا٬م.وحليـــم و ج ـــاا الٙـــ   اغرـــان١ي ى ٠ـــَ ٘  ـــٮ توـــاوم الت اِـــم 2

 ـــاُ تٙـــ   اغران١ـــ  الا٨ة أـــي غ. اإلا١ ـــل ال١ـــا ه لل١لـــ م التٙبي٭يـــ  تالتٲٌ ل جيـــا، وـــ   ا: أل٘ا تحـــ  

 .20، ُ. 2020مه يٝو اإلا١ل ناا تل٠و ال٭ ا ، تـيـ  م ل ج  اإلااجىٌـيل
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  . (general patterns) ال١ان  ألايهاٗ اٰ ٍا٧ :الخعمُم -

 هُيل جدلُل البُاهاث (02الؼيل )

 .ال  ي٭  نَ ٠له ا اغصّ ٵ  lوو تـ ال ألايهاٗ وحليم :الخدلُل -

 

source: Sharma, S. P., Tiwari, R., & Prasad, R. Opinion Mining and Sentiment Analysis. 

International Journal of Advanced Research in Computer and Communication 

Engineering, 06 N02; 2017, p. 157 

  ال  ـــا ٌــــيتت١ـــل َ ت ي١ـــل ت١ـــل َ اوـــتفلام ال  ـــا تت١ـــل َ نحتـــ   ال  ـــا

     أي اٟ نفتل٩  نَ التٌ٭يا ٠ل  ال  ا حين
1

:  

 ل  ــ   ا ـا ٘  ٭ـ  وحل ـل نـا  Usage Data الاطـخ دام عـً الىاججـت البُاهـاث -

ـــــــا  اإلاىـــــــتفلن ى نٍـــــــاهلوم ٠لـــــــ  ؤلاية يـــــــ .  ٝ ـــــــ  ب١ـــــــٖ اإلاىـــــــتفلن ى اهتهان 

                                                 
1: Sharma, S. P., Tiwari, R., & Prasad, R. Opinion Mining and Sentiment Analysis. International 

Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, N02; 2017, p. 

157. 
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 ٠ـَ تثياياا ال واوٚ اإلات١للج تاٌها  ٝ   آلا  تى مه البياياا الٌّي . ٠با ج

 (Log ) اإلاىتفلن ى سر ا

قـه ال١هليـ  اإلاىـتفلن  لتحل ـل ال١ ٬ـ   Structure Data: تىــُالب بُاهـاث -

تاوّــــاٵ أت ن١ل نـــاا ا وبـــاٗ نباٌــــ ، ٰهـــا  ــــتو تـــ ى ِـــ٩حاا ال  ــــا اإلا وبٙـــ  

 .ال  ا ت٩ّح  اغباِ  HTML توهاا وحل ل

هــ  ألاوــل   الــ ك يىــة ل ن١ل نــاا ن٩يــلج  :اإلادخــىي  الخىلُــب فــي بُاهــاث -

نَ نحت  اا ٩ِحاا ال  ا.  تٕهَ ٨حْ جهي٢ اإلاحت  ـاا اإلا جـ لج ٠لـ  

 مه آلا اى. ت تٕهَ التٌ٭يا مه تياياا اإلاحت   التٌ٭يا ٩ِح  ال  ا.

 ا: مساخل الخدلُل:هـُزا

أت جلــــــا البيايــــــاا نــــــَ ال  ــــــا، تنــــــَ تــــــيو أهــــــو اطــــــترجاع البُاهــــــاث:  -2-1

وٙبــــٮ ٠له ــــا أوــــاليا التٌ٭يــــا. وــــ ٨  اإلاــــلتياا تن ا٬ــــ٢  تـــــ نّــــال  البيايــــاا ال

ا إلاىـت   اوـت٭باٵ اإلاٌتتـاا يــ  اإلا اج١  تالبياياا تاإلاـلتياا ال٥ّ ـا جيـل  ج ٨ ه 

تاغبلناا 
1
. 

وٌهـ  ِـ٩حاا اإلاـلتياا ، ن٢ الاوـتفلام اإلاةزا ـل ل ية يـ : Blogsاإلادوهاث:  

ا للت١ب نـــــ  ال وــــيل  ألاٰ بىــــ ٠ . أِــــبح  هــــ   الّــــ٩حاا ٠ــــَ آلا اى  يـــــ  ٌــــي ٠ 

تى ٠ــَ بـــ  اللبّــي  لل٩ــ ل. يثــرم اإلاــلتي ى ألاحــلاث الي نيــ  مــه حيــا  و تي١

حيــــــن وحتــــــ ك ال١ل ــــــل نــــــَ هــــــ   ، آ اه ــــــو تنٍــــــا٠ هو ت٠ــــــ ا٩٘ و مــــــه اإلالتيــــــ 

اإلالتياا ٠ل  ن اج١اا ح ٵ ال١ل ل نَ اإلاٌتتاا تال٭ٕـا ا تنـا   ـ   لـٴ.  ـتو 

                                                 
1: G.Vinodhini, RM.Chandrasekaran: Sentiment Analysis and Opinion Mining: A Survey, 

International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 

Vol.02, N0 6, 2012,p.283.  
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اوــتفلام اإلاـــلتياا ٰهّــل  للـــ أك مــه ال١ل ـــل نــَ الل اوـــاا اإلات١ل٭ــ  تتحليـــم 

 آلا اى.

، : تالٍىب  ألك نىتفلم  تفـ  ٬ـ ا  الٍـ اىReview sites مىاكع اإلاساجعاث

ـــــــا. نته ٠ــــــــ  ٰب هٲـــــــَ أى وٳــــــــ ى آ اى آلا   ن ه 
 
ج تنتٌانيــــــــ  نــــــــَ يـــــــــ   ــــــــ  َ ٠ــــــــان 

 نــــا تىــــ ٌل  تـــــ اإلا اج١ــــاا ال
 
أًٍــــ ها اإلاىــــتفلن ى نتاحــــ  ٠لــــ  ؤلاية يــــ . ٠ــــالج

نـــٌٝو   ـــ   يــــ  ٠  ـــا تتٍىـــيٮ ٤ بــــ  ن اج١ـــاا اإلاٌتتـــاا أت اغبـــلناا   ـــ  آلا اى اإلا١

٪ ٌــــي.  ـــتو جهـــ٢ تيايـــاا اإلا اجـــ٢ اإلاىـــتفلن  مـــه ن١ٝـــو ل اوـــاا وّيــــ حـــل ٰب

غن اج١ـــــاا  www.amazon.com  ننـــــم يــــــيٍـــــا٠  نـــــَ ن ا٬ـــــ٢ التتـــــا ج ؤلالٲة تاإلا

 www.CNET download.com، غن اج١ـــــــــــــاا اإلاٙـــــــــــــا٠و  www.yelp.com، اإلاٌـــــــــــــت  

الــــــــــــــ ك يىتٕــــــــــــــي٪ ن  ــــــــــــــ ى ، www.reviewcentre.comت غاإلاٌــــــــــــــت  ن اج١ــــــــــــــاا 

ن اج١ـــــاا اإلاٌتتـــــاا نـــــَ ٬بـــــم اإلاىـــــت لٲ ى. تفـــــ ٧ هـــــ   اإلا ا٬ـــــ٢ اإلاتـــــ ٨ ج قـــــه 

تن ا٬ـ٢  www.zdnet.comت www.dpreview.comن ا٢٬ اإلا اج١  الاحة ا٨ي  ننـم 

 wwwآ اى اإلاىــــــــــــــــت لٴ حـــــــــــــــــ ٵ ن أــــــــــــــــي٢ تنٌتتـــــــــــــــــاا تاوـــــــــــــــــ١  ننــــــــــــــــم 

.consumerreview.com تwww.epinions.com تwww.bizrate.com، Popescu & 

Etzioni، 

: يىـــــــتفلم ن١ٝـــــــو ال١هـــــــم مـــــــه هـــــــ ا اإلاتـــــــاٵ DataSet مجمىعـــــــت البُاهـــــــاث 

٪. وتـــ ٨  تيايــــاا ن اج١ــــ  ال٩ــــيلو ٌـــــيتيايـــاا ن اج١ــــاا ألا٨ــــ م نـــَ أجــــم التّ

-http: // www.cs.cornell.edu/People/pabo/movie-reviewٰهته ٠ــ  تيايــاا غ

dataؤلاية يــــ  قــــه نته ٠ــــ  تيايــــاا    بـــــ . نته ٠ــــ  البيايــــاا ألا ــــ   اإلاتــــ ٨ ج ٠

 // :http)غ MDSاإلاٍـــــــــــــــــــــــــــا٠  نت١ـــــــــــــــــــــــــــللج اإلاتـــــــــــــــــــــــــــاوا 

www.cs.jhu.edu/mdredze/datasets/sentiment.    وحتــــــــــــــ ك نته ٠ــــــــــــــ  تيايــــــــــــــاا

MDS  َ٠لـــــــ  أ ب١ـــــــ  أيـــــــ اٟ نفتل٩ـــــــ  نـــــــَ ن اج١ـــــــاا اإلاٌتتـــــــاا اإلاىـــــــتف ج  نـــــــ
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Amazon.com  ُتهـــــــــا مـــــــــه  لـــــــــٴ الٲتـــــــــا تأ٬ـــــــــ اDVD اا تأج ـــــــــنج يــــــــــيتؤلالٲة ت

 ن اج١  ولبي  لٳم نتاٵ.  1000ت ن اج١    تاتي  1000ن٢ ، اإلاٙبل

ا٨      اإلا٭اوا ؤلا با     ٌبٳاا الت اِم الاجتها ه ٱال٩اي ت ٯ. ت  تأل

ــت اإلالــاالث ؤلاخباٍز
1
ا  بـــ  اإلا٭ــاوا ؤلا با  ــ  ٠لــ  تجــم اغبّــُ  ت١ت : نّــل  

ا للهٍــــــا٠  وحليــــــم ٠ــــــالج نــــــا  ــــــتو وٌٝــــــيو يّــــــُ  اإلا٭ــــــاوا ؤلا   با  ــــــ ، ٌــــــا ١ 

  تألا ٬ـــــــام لاىـــــــ  يــــــــياإلا٭ـــــــاوا ؤلا با  ـــــــ  ال وـــــــ م البيا أحيايـــــــا، ٬ـــــــل وتٕـــــــهَ

 مه يْ اإلا٭اٵ. تدالتا ه واتو وتاهم ه   اإلا١ل ناا اإلا ه . ن ٱ  ج

نـــَ آلا اى تاإلاٌا٬ٍـــاا  يــــ  وحتـــ ك الٲن تــــ تال ػـــبياث الخىاؿـــل الاجخمـــاعي:

حـ ٵ نفتلـ٪ اإلاٌت جـاا تال٭ٕـا ا الىياوـي  تالاجتها٠يـ  ال٩ـاي تـ ٯ نـن  . 

 APIنت  تاج   التٙبي٭ـاا تـ   الت  ة  ٠ل ت  الٍبٳاا الاجتها٠ي  ٱال٩اي ت ٯ

تىــــــا٠ل مــــــه اغصّــــــ ٵ ٠لــــــ   تـــــــ  ، تالapplication programming interfaceغ 

 ٙلــٮ ت  .PerseHubت Perl يان تـــ     اِــ  ٯ انتـــ  الت١لي٭ــاا تآلا اى تاوــتفلام 

 ٠ل  الت١لي٭اا اإلاتحّم ٠له ا اوو " اإلالتي "

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1: Saidah Saad, Sentiment Analysis or Opinion Mining: A Review, International Journal on 

Advanced Science Engineering and Information Technology,vol.07,N.05, 2017,p.1664  
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 ( ًىةح مدوهت الخعلُلاث اإلاخدـل عليها واإلاخعللت بمئلف ما03الؼيل )

 
آلا اى تاإلاٍا٠   ٠بل اغصهيل اغره ال. تٌاى ن ا ل أواوي  لتحليم، اهيو حبيبيتـ  ا اإلاـدز:

، Journal of Engineering and Computer Sciencesال ا لج مه الت١لي٭اا تالل٥  ال١ دي . 

 27ُ.، 2020 . 02غ 21

 ألاولُت للبُاهاث اإلاظترجعت: اإلاعالجت

   ـ  وحتـاج الاجتهـا ه الت اِـم ٌـبٳاا نىـتفلن  ٠ـَ اإلات لـلج الٌّـُ 

ــ  ٠هليــاا ب١ــٖ ٠هليــ   لجــ اى  ٠ــلالها ل ــل٧ Preprocessing اإلا١اغرــ  ألاتلي 

نَ   ٵ التحليم
1
: 

: و٭ٙيــــ٢ ٱــــم ن اج١ــــ    ــــ  نته ٠ــــ  الٳلهــــاا Tokenizationو٭ٙيــــ٢ الــــٌْ  -

 اإلاإل٩  ل ا.

  مال  ال تاتٚ ال ١ٍبي  مه حاٵ تج لها. -

                                                 
و ج ــاا الٙــ   اغرــان١ي ى ٠ــَ ٘  ــٮ توــاوم الت اِــم الاجتهــا ه وٙبيــٮ  أك وحليــم  يــل  ال١ا٬ــم: :1

 ـــاُ تٙـــ   اغران١ـــ  الا٨ة أـــي غ. اإلا١ ـــل ال١ـــا ه لل١لـــ م التٙبي٭يـــ  تالتٲٌ ل جيـــا، وـــ   ا: أل٘ا تحـــ  

35، ُ. 2020مه يٝو اإلا١ل ناا تل٠و ال٭ ا ، تـيـ  م ل ج  اإلااجىٌـيل  
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 "@ " تـاإلاح ٧ اإلاىـب ٬  ألاوـهاى ٠ـَ ٠بـا ج تقـه اإلاىـتفلن ى أوـهاى  مالـ  -

 . اإلاٍٍ    ٔهَ أ   ل ٌا ج      بْ تىتفلم تـ تال

 .اإلاٲ  ج ال٩ا ٤  اإلاىا٨اا ح ٧ -

 .ال١ دي  اغص ت٧ ب١ٖ لٲتات  يىتفلم ال ك التٙ  م ح ٧ -

ـا اا الةـ ٬يو ال نـ م ١ٰ نـاا نـَ نحـللج نته ٠ـ   مالـ  -  ال  أـي  تؤلٌا

 حاٵ  مه تألا٬ اه

 .الٳلهاا ٠َ ال ٍٲيم  مال  -

٠ ديــ    ا ٱايـ  الت١لي٭ـاا تالل٥ــ   تــاغص ت٧ اإلاٲت دـ  يــ ٤ الٳلهـاا  مالـ  -

 ال١ دي  .

 اإلا١ىـف ٠لـ   ــ وإ  و تــ ال الٳلهـاا تقـه Stop words اإلاىـ ب١لج الٳلهـاا  مالـ  -

 اغر . للٌْ ٰ ح ٧ ال١ام تال١ٍ   

 الخدلُل:  از مظخىي خـُاخ

قه      ت  ا  أحل نىت  اا وحليم آلا اى اإلا١ ت٨ ،تـيحين  تو ا 
1

 : 

اإلا ه  مه هـ ا اإلاىـت   قـه  :Document levelالخدلُل على مظخىي الىزُلت 

٠ـــــَ ٌـــــ١     تـــــاب  أت وـــــلبي، و  بــــــ  ٪ نـــــا   ا ٱايـــــ  ال  ي٭ـــــ  ت ٰهل ـــــا ت١ٌــــــيوّ

ـ ٠اا  تــ  ٌٙبٮ ه ا اإلاىت   نـَ التحليـم ٠لـ  ال  ـاوٮ ال و٭ـيو أت و٭ـا ى نٔ 

 نت١للج.

ت٭ـــــم اإلا هـــــ  مـــــه هـــــ ا وٍ :Sentence levelالخدلُـــــل علـــــى مظـــــخىي الجملـــــت  

٠ـــَ  أك   تــــاب  أت  بــــ  اإلاىـــت     ـــ  اغرهـــم، توحـــلل نـــا   ا ٱايــــ  ٱـــم جهلـــ  ت١

                                                 
1: Bing, Liu. Sentiment Analysis and opinion mining, Morgan & Claypool Publishers, 2012, 

p.p.10-11.  
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 يــــ   ب٭ـــ  نىـــت   اغرهلـــ  ٤، ت ٠ـــلم تجـــ ل  أك ٌــــ وـــلبي أت نحا ـــل، تاغصيـــال ي١

 ٱا٧ للتحليم.

تٌــاىا ٠لــ  هــ ا اإلاىــت   نــَ التحليــم  هٲــَ  يتــاج ن بــْ  :مظــخىي اليلمــت

جايـــــا ن  ـــــا ت هٲـــــَ اوـــــتفلانم غرهيـــــ٢ أيـــــ اٟ لـــــخ اى ٠ـــــَ اإلا أـــــي٢ أت  نـــــٌٝو

 التحلي ا الٌ ٠ي  تالٲهي .

 ا  أول   التحليم:تـيا  -2-4

ا  أول   التحليم اإلاٌاوـا إلاىـت   تـيا  نىت   التحليم،  تو ا تـيب١ل ا 

ـــٟ  اإلاـــل تهتــــيالتحليـــم الـــ ك وـــو ا  ألاهـــلا٧ اإلا جـــ ج ت ا   تهـــا  ٌاوـــا اإلأ 

قـــــه: الــــٌه  ال٭ـــــاوو ٠لــــ  اإلامرـــــو، ت  نٌـــــان  للتحليــــميه ـــــز    ــــ  ت  نــــَ التحليــــم،

 اإلاٌه  الهر ى.ت  الٌه  ال٭اوو ٠ل  الت١لو آلا ه

 ٌٙلــــــٮ نــــــَ نىــــــت   الٳلهــــــ   :Lexicon-based الـــــى   اللــــــاتم علــــــى اإلا جــــــم

٤البــــا نــــا وّــــٌ٪   تاتيــــ / وــــلبي  أت  تـــــ تي ــــل٧   ــــ  وحــــلل اوتــــا  الٳلهــــاا ال

ها، حيــن  تٳــ ى اإلامرــو يـــ  ت٤ أت جيــل، جيــل جــلا، ســ يى، وــئ  جــلا،، نحا ــلج

 تــ وحهـم الـ أك ت ـتو  دٙ ـا تٙبي١ـ  اإلاٍـا٠  ال تــ الٳلهـاا ال نَ نته ٠ـ  نـَ

ال١انــــــ  للــــــٌْ، تاو٠تهــــــال ٠لــــــ   وحيــــــم  له ــــــا ليــــــتو حىــــــا  حىــــــا  ال٭ٙبيــــــ 

وت١ــلل نـــَ ن١ــاجو أحال ــ ،  ٌاويـــ  أت نت١ــللج الل٥ــاا، نت١ـــللج  تـــ ن١ــاجو، ال

   .اإلاتاوا
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 جدلُل آلازاء وفم الى   اللاتم على اإلا جم( ًبظى 04الؼيل )

 وحليم و ج اا الٙ   اغران١ي ى ٠َ ٘  ٮ تواوم الت اِم يل  ال١ا٬م،: إلاّل ا

.16، ُالاجتها ه  

 :  based -machine learningالى   اللاتم على الخعلم آلالي 

 بـــلأ نـــَ نىـــت   ال  ي٭ــــ  أت الـــٌْ، حيـــن  ـــتو وــــل  ا يهـــ  ج ٬ـــال  ٠لــــ   

،  تٙلــــا هــــ   الــــٌه  تجــــ ل نته ٠ــــ  نــــَ البيايــــاا  وحل ــــل ٬ٙبيــــ  الٌّــــُ 

اإلا٩ٌّ  نىب٭ا.  ـتو هـ   ألاوـل   تتٙبيـٮ   ا منيـاا الـت١لو آلا ـه نـَ أجـم 

٪ الٌّـــــُ  تاو٠تهـــــال ٠لـــــ  اوـــــتفلام ٌــــــيوحليـــــم آلا اى ٠لـــــ  أا ـــــا نىـــــ ل  وّ

  ٌــــــيت١تهـــــل ٠لـــــ  و٭ تــــــ  ـــــزاا الٌح  ـــــ  تالل٥  ـــــ ، تنـــــَ أهـــــو اغب ا منيـــــاا الاإلا

الت١لو آلا ه
1

 . 

ال٩ٲ ج ألاواوي  ت٨ٮ ه   ألاول   تجـ ل ٬ا٠ـلج تيايـاا نـَ أجـم وـل  ا  

ــــٟ  تال ــــل٧ نٌــــم، ليــــتو تـــــي ــــتو ا  تـــــ اغب ا منيــــاا، ال ا ها ت٨ــــٮ ٘بي١ــــ  اإلأ 

 الٌتاو  ال  اوي . ول  ب ا ت ٠الج ا تبا ها نَ جل ل ل صّ ٵ ٠ل 
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 : Hybrid approachالى   ال جين 

الــٌه  ال٭ــاوو ٠لــ  ت  ي١تهــل ٠لــ  ٨ٲــ ج الــلن  تــ ى الــٌه  ال٭ــاوو ٠لــ  اإلامرــو 

 .الت١لو آلا ه، ته١ىف أيم  ناتج ت ى الٌهر ى الىات٭ ى

 ــــتو اغصّــــ ٵ ٠لــــ  يتــــاو  وحليــــم آلا اى ٠لــــ  : اللـــــٌى علــــى الىخــــاتج -2-5

 ت حّاوياا.ٌٳم تياياا، أ ٬ام، 

  ف كوبي لآلزاء )مىجب/طالب(ىُـجـ ( ًىةح همىذج عً هخاتج05الؼيل)

 
آلا اى تاإلاٍا٠   ٠بل اغصهيل اغره ال. تٌاى ن ا ل أواوي  لتحليم، اهيو حبيبيتـ  ا اإلاـدز:

، Journal of Engineering and Computer Sciencesال ا لج مه الت١لي٭اا تالل٥  ال١ دي . 

 28ُ.، 2020 . 02غ 21

 مجاالث جوبُم جدلُل آلازاء:

يىتفلم يتاو  وحليم آلا اى أت التٌ٭يا ٠  ا مه ال  ا مه ٠لج نىت  اا
1

  : 

نــــَ  يــــ  : تىــــا٠ل وٙبي٭ـــاا وحليــــم آلا اى ألا٨ـــ ال مــــه ٰنعلـــى مظــــخىي ألافـــساد

ألانـــ  ، يىـــا٠ل مـــه اٰ ٍـــا٧ آلا اى ال١انـــ  تاغباِـــ  حـــ ٵ ال٭ٕـــا ا الىياوـــي  
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تىـــــا٠ل أ ٕـــــا مـــــه ٠هليـــــ  اوفـــــا  ال٭ـــــ ا اا لٍـــــ اى نٌـــــت  أت تالاجتها٠يـــــ ، ٰهـــــا 

 اوتفلام  لن  ن١يٌ .

آ اى ن١يٌـــــ  حـــــ ٵ  حيـــــن وهٲـــــَ اغصّـــــ ٵ ٠لـــــ  فـــــي مجـــــاٌ اطـــــترجاع آلازاء:

ٟ  نحلل مه ٨ة ج نا.  نٔ 

ا  ن أــي٢ ؤلا٠ يــاا مــه اإلا ا٬ــ٢ تـــيتىــا٠ل ٠هليــ  التحليــم مــه ا  ؤلاعالهــاث:

 ها ه.تنفتل٪ ٌبٳاا الت اِم الاجت التتا   

و٭يــــيو اإلاٌتتــــاا أت اغبــــلناا أت نــــا ي١ــــ ٧  فــــي مجــــاٌ ألاعمــــاٌ واإلاىظمــــاث:

 ته١ل ناا الى ٫.

 ( مجاالث جوبُم جدلُل آلازاء06الؼيل )

 

 

 

 

Source: Dominique Boullier , Audrey Lohard: OPINION MINING ET SENTIMENT 

ANALYSIS, HTTPS://BOOKS.OPENEDITION.ORG/OEP/204 

تال ا٬ـــ٢ أى وحليـــم آلا اى  تتـــاتم اإلاتـــاوا اإلاـــ ٱ  ج وـــات٭ا، حيـــن  ت١ـــلاها 

تال  أــــ ، ال١لــــ م  ت٠لــــ م ألاتدفــــ ، ٠لــــ م ؤلاجــــ ام تال ــــص    ــــ  نتــــاٵ الٙــــا

، يـــ ال١لــ م الاجتها٠يــ  تالتفٙــيٚ ال١ه ا الىياوــي  تو ٬ــ٢ يتــاو  الايتفاتــاا،

ها نـَ ال١لـ م. حيـن وٌانـ  الل اوـاا اغباِـ  يــ  ؤلالا ج تال١ ٬اا ال١انـ  ت٤

 اا أ   ، تي ٰ  ن  ا:يـ  تتحليم آلا اى ت دٙ ا تهت٥
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 هٲـــَ لتحليــــم آلا اى التٍبـــإ تـــاغر اوو، حيـــن ٬ــــام الخيبـــئ بازجيـــاب الجـــساتم: 

لـــــم  مـــــه ل اوـــــ  Matthew Gerberالباحـــــن 
1

يّـــــ٪ ت٥  ـــــلج مـــــه ت  تتهـــــ٢ نليـــــ ى 

ٰهـــا ٬ـــام بثـــصا ســـر ا اغر  هـــ  مـــه اإلاٌٙ٭ـــ  ، 2013نٌٙ٭ـــ  ٌـــيٳا٤  وـــٌ  

دت٭ىـــيو الت٥  ـــلاا ٠لـــ  أوـــاه اإلا ٬ـــ٢ اغر٥ امـــه ت   ا  ـــا ت ـــ ٵ ي٩ـــي ال٩ةـــ ج،

 تــــ يـــٟ  نـــَ اغرـــ اوو ال 25ج  هـــ  نـــَ اِـــم  19وهٲـــَ الباحـــن نـــَ التٍبـــإ   

 .و وٲا مه ولٴ اإلاٌا٘ٮ اغر٥ ا٨ي 

يــــن أٌــــا    ــــ  أى اإلاىــــتفلن ى  ٍٍــــ تى ت٥  ــــلاا ٠ــــَ حيــــا  و الي نيــــ ، ح

ٍــ   لــٴ ٠لــ  ِــ٩حتم  ٨ــش ا أ ال  ــبْ نــا ٬ٕــاى الليلــ  مــه ٌــ   الٲحــ ٵ ًت

أٰــلتا مــه ت١لي٭ــا  و أا ــو واٍــا ٱ يم ت  أ رــا أِــل٬ا   تاإلاٍٍــ   ت  اللبّــي 

   مه ولٴ اإلاٌٙ٭ .يـي لٴ، ٨ هاٯ احتهاٵ ت٬ٟ  نفال٩اا ٬اي  

٩٨ــ  ل اوــ  وحليــم ت٥  ــلاا وــ  ة  الخعــسف علــى أطــباب اهدؼــاز اإلا ــدزاث: 

تاوــــــــتفلام   ا منيــــــــاا ال١ٌ٭ــــــــلج إلا١ ٨ــــــــ  أوــــــــبا  اي ٍــــــــا  اإلافــــــــل اا
2

، ٬ــــــــام 

ـم   ـ  أى  4000الباحن تاوة جاٟ  نـَ   70ت٥  لج و  ة  للتحليم، وـو التِ 

٬لـ  ت  ىـي أوبا  اي ٍـا  اإلافـل اا البافـ  اإلاحيٙـ  تال١ ٬ـاا، وله ـا أوـبا  ي٩

 الل٠و. 

                                                 
1: Matthew S.Gerber: Predicting crime using Twitter and kernel density estimation, Decision 

Support Systems , Volume 61, May 2014, Pages 115-125. 
2:  .: وحليــم ت٥  ــلاا وــ  ة  تشوــتفلات   ا منيــاا ال١ٌ٭ـــلج ناجــلج ٠بــل الىــ م نحهــل وــ١يل ال١ــٓ 

. جان١ــــــ  الىــــــ لاى لل١لــــــ م تـيـــــــ تحــــــن وٲهيلــــــه لييــــــم ل جــــــ  اإلااجى إلا١ ٨ــــــ  أوــــــبا  اي ٍــــــا  اإلافــــــ  اا،

.2018، تالتٲٌ ل جيا  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167923614000268#!
https://www.sciencedirect.com/journal/decision-support-systems
https://www.sciencedirect.com/journal/decision-support-systems
https://www.sciencedirect.com/journal/decision-support-systems/vol/61/suppl/C
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حيــــن  لّــــ  ل اوــــ   الـــــل الىؼــــف عــــً اإلاعلىمــــاث الوبُــــت الخاهئــــت: 

الٌهــ  تمن وــم 
1

نــَ أِــم  51.2 ا٘فــ  تهــا ي١ــالٵ  ت٥  ــلج 51.2 320  ــ  أى 

 ت٥  لج وو وحليل ا.  625

ـداث وؤلاؿــابت بـؤمساق الللــب:  حيـن ٬ــام نته ٠ـ  نــَ الـس ى بــين الخغٍس

نليــــ ى ت٥  ــــلج مــــه  826ا تتحليــــم يـــــيل٩االبــــاحن ى مــــه ٠لــــو الــــ٩ٌي تتان١ــــ  تٍى

وـو ت  2010-2009ن٭ا١٘  ت ى ٠ان   1400الت  ة ، ٰتب ا أ باُ  ٍته ى     

ـــــات  تـــــ ن آ ال٭لـــــا، ـــــل ا   ـــــ  أى اإلا٭ا١٘ـــــاا الت   دٙ ـــــا تاِل وٕـــــهٌ   تــــــ وِ 

ت٥  ـــلاا وٳاا ــــا ٱلهــــاا وتّــــم تال١لاويــــ  تالٲ اهيــــ  تؤلا هــــا٫ تٍــــ ل ن١ــــلوا 

الٌ دـــــاا ت  أ٠لـــــ  بٍـــــٳم ن صـــــٛ  نـــــَ ال ٨يـــــاا الٌاجهـــــ  ٠ـــــَ وّـــــلا الٍـــــ ا  ى

وـــ وبٚ ت٭لـــ   تــــ الىـــٲتاا، ٠لـــ  ال١ٲـــي نـــَ الت٥  ـــلاا ؤلا تاتيـــ  الت  ال٭لبيـــ 

 .أن آ ال٭لا مه ولٴ اإلا٭ا١٘اا

 
توـــو  ٠ـــلال هـــ   الل اوـــ  لتحليـــم : هــــيؤلالىتروالىؼـــف عـــً الـــسأي العـــام 

ت ِــــل ت١لي٭ــــاا نىــــتفلن  ن ٬ــــ٢ الت اِــــم الاجتهــــا ه غوــــ  ة   حــــ ٵ حال ــــ  

                                                 
1: Khalid A Alnemer , Waleed M Alhuzaim, Ahmed A Alnemer, Bader B Alharbi, Abdulrahman 

S Bawazir, Omar R Barayyan, Faisal K BalarajAre Health-Related Tweets Evidence Based? 

Review and Analysis of Health-Related Tweets on Twitter J Med Internet Res. 2015 Oct; 

17(10). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alnemer+KA&cauthor_id=26515535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alhuzaim+WM&cauthor_id=26515535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alnemer+AA&cauthor_id=26515535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alharbi+BB&cauthor_id=26515535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bawazir+AS&cauthor_id=26515535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bawazir+AS&cauthor_id=26515535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Barayyan+OR&cauthor_id=26515535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Balaraj+FK&cauthor_id=26515535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4642373/
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اإلال ٌـــــ  اإلاٌـــــ  ج لتحليـــــم ٰي٩يـــــ  ت١ــــــا٘  الـــــ أك ال١ـــــام ال١ بـــــ  نـــــ٢ هــــــ ا  يــــــ  و٩ت

ـــــ٪ ال٭ـــــاوو تـــــم. ٤ٙـــــ  الل اوـــــ  ًٍـــــاٗ اإلاىـــــتفلن ى  يـــــ٪ وـــــو ِت اغصـــــالث ٰت

تاوتفلّـ  آو٧ الت٥  ـلاا اإلات١ل٭ـ  تاغصال ـ   يــ   ٵ ٠ٍ  أ ـام نـَ الت٩ت

ت لـٴ أل ـ  ٠يٌـاا ت وـل   اٱـال مي  big dataج يــ  تٙ  ٭ـ  وحليـم البيايـاا الٲب

وـــــو  تــــــ لتحليـــــم اوتاهـــــاا الـــــ أك ال١ـــــام تهتهلـــــم حـــــ ٵ آ اى اإلا٥ـــــ ل َ ال١ـــــ   ال

  36.4نـَ  لـن اإلاىــتفلن ى غ  نــ  تديٍـ  الٌتــاو  اى اٰ ا.يــي٠  ـا الٲة ت يــ  الت١ب

ــــــ٩ ا نــــــا حــــــلث ايــــــم و٩ت اغصــــــالث  25، تاٌهــــــا  دــــــٚ  بــــــ٢ اإلاىــــــتفلن ى  يـــــــ ِت

٩ ا اغصالث تال ها . 20.5تلا٠َ ت   ِت

٨يهــا  يـــ  نــَ اإلا٥ــ ل َ وحــل  ا ٠ــَ يتــاو  الت٩ت 84.1أٜ ــ ا الل اوــ  أى  

  ٨51.1٭ــٚ ٠ــَ اغصــالث ي٩ىــم. ٰهــا تيٍــ  أى ٤البيــ  اإلا٥ــ ل َ غ  ٤4.5ــ ل  

٪ اغصالث ت او ا٘ا  الت١ا٘٪ نـ٢ اإلاهلٲـ .  18.2تفلن ا ا٘ا  الا  ام مه ِت

تى   ـ  أى وـثا يــ  نَ اإلا٥ـ ل َ يٍ 29.3نَ جايا آ  ، أٌا ا الٌتاو  أى  

أى هٌــاٯ نــإان ج نـــا ت اى  22ب١ــٖ اغصٳ نــاا ال١ ديــ  تاٌهـــا أٌــا    يـــ  الت٩ت

يـ الت٩ت
1
. 

  

                                                 
٠٭ــــــا اوــــــت لا٧ ألانــــــاَٰ اإلا٭لوــــــ : نــــــإان ج ٔــــــل  يـــــــ : ٨ا٘هــــــ  الىــــــالو: وحليــــــم للــــــ أك ال١ــــــام ؤلالٲة ت1

 https://www.alqabas.com/article/163631 ،2018اى نت ه ،  ـ  الى١ ل   ت 

https://www.alqabas.com/article/163631
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 خاجمت:

تم تـــــ  ِــــاحا وٙــــ   ال  ــــا تونا ــــل ٠ــــلل نىــــتفلن  الٍــــبٳاا الاجتها٠يــــ  

ي ٠ــــا جل ــــلا نــــَ ألاتحــــاث لل اوــــ  نفتلــــ٪ الت٩ــــا٠ ا تاإلاحت  ــــاا ال٩او٭ــــ ، 

 ٨تحليــــــم آلا اى تاإلاٍـــــــا٠  ٰــــــ لاج أت ٰهٌهريـــــــ  جل ــــــلج تل لـــــــ  تىــــــا٠ل مـــــــه ٨ ـــــــو

  نف جـــاا اإلايـــل ا اغرل ـــلج، ٰهـــا تىـــا٠ل مـــه اوفـــا  ال٭ـــ ا اا اإلاٌاوـــب يه جـــ ت 

٠لـــ  ٠ـــلج أِـــ١لج، حيـــن  هٲـــَ وٙبيـــٮ هـــ ا ألاوـــل   اغرل ـــل مـــه التحليـــم مـــه 

نتٌ ٠ــــــ  ١ٰلـــــــو اغر  هــــــ  تال١لـــــــ م الىياوــــــي  ٰت ٬ـــــــ٢ يتـــــــاو  ت  جيــــــــ  نتــــــاوا ٰن

الايتفاتــاا، ال١لــ م الاجتها٠يــ  ٱــالت١ ٧ ٠ــَ ال١ ٬ــاا الاجتها٠يــ  أت أوــبا  

ؤلا٠ـــــ م تالاوّـــــاٵ ها نـــــَ اإلا أـــــي٢ الاجتها٠يـــــ  ألا ـــــ  ، ٠لـــــ م يــــــ  الٙـــــ ٫ ت٤

 تدح ث ال أك ال١ام...

٠هليــــ  وحليــــم آلا اى تهته ٠ــــ  نــــَ اإلا احــــم تــــلىا نــــَ اغصّــــ ٵ ٠لــــ   وهــــ 

ــــٟ  تـــــيالبيايــــاا اإلاــــ الج للتحليــــم تا  ا  أوــــل   تيــــٟ  التحليــــم اإلاٌاوــــا للهٔ 

ـــ و   ــ  الٌتــاو   . وتٙلـــا يـــيؤلاحّـــاوياا تال وــ م البيات تلل ــل٧ اإلاٍٍــ ل، ِت

ايـــــا الاوـــــت١اي  تاغب ا منيـــــاا أت تٌـــــاى ن١ـــــاجو أت ٬ـــــ اناي ٠هليـــــ  التحليـــــم أحي

 اِــ  تالتحليــم. تنــاماٵ هــ ا ألاوــل    تٙــ   تتٙــ   ٠لــ م الٲهبيــ و  تأجيــاٵ 

 تــــــ   اليــــــيت١ـــــلل الاوـــــتفلاناا، حيـــــن ٜ ـــــ ا ب١ـــــٖ اإلا ا٬ـــــ٢ ؤلالٲة تت  ال  ـــــا

ـــــٟ  نـــــا hashtagت١هـــــم ٠لـــــ  التحليـــــم تهتـــــ ل ٰتاتـــــ  ٱلهـــــاا ن٩تاحيـــــ ، أت   إلأ 

ن ا٬ـــ٢ أ ـــ     ــــ  ، ٰهـــا وـــو وٙ  tweet binderفاِـــي  الـــل٢٨، ٰه ٬ـــ٢ تت١هـــم ت

 اللهراا ننم ل ويل ا. تـ حت  ول٠و الل٥  ال١ دي 
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 كاتمت اإلاساجع:

آلا اى  اغره ــــال ٠بــــل اغصهيــــل. تٌــــاى نــــ ا ل أواوــــي  لتحليــــم، اهيوتـــــ  حبيبــــي ا

 Journal of Engineering andتاإلاٍــا٠  الــ ا لج مــه الت١لي٭ــاا تالل٥ــ  ال١ ديــ . 

Computer Sciences ،21 2020 . 02غ. 

 38نتلـــ  جان١ــــ  الب١ــــن،  رـــ م نحهــــل نّــــ٩ٙ : وحليـــم آلا اى مــــه وــــ  ة . 

 .2016 ، 14غ

٠٭ــــا اوــــت لا٧ ألانــــاَٰ  يـــــ الىــــالو ٨ا٘هــــ : وحليــــم للــــ أك ال١ــــام ؤلالٲة ت

، 2018اى نت هـــــــــــــــــــــــــــــ ،  ــــــــــــــــــــــــــــــ   ت  اإلا٭لوـــــــــــــــــــــــــــــ : نـــــــــــــــــــــــــــــإان ج ٔـــــــــــــــــــــــــــــل الىـــــــــــــــــــــــــــــ١ ل  

https://www.alqabas.com/article/163631 

وحليــــــــم و ج ــــــــاا الٙــــــــ   اغرــــــــان١ي ى ٠ــــــــَ ٘  ــــــــٮ توــــــــاوم  ال١ا٬ــــــــم يــــــــل :

الت اِـــم الاجتهـــا ه  وٙبيـــٮ  أك  ـــاُ تٙـــ   اغران١ـــ  الا٨ة أـــي غ. اإلا١ ـــل 

م ل جـــــــــ  ٌــــــــــي ا: أل٘ا تحـــــــــ  لال١ـــــــــا ه لل١لـــــــــ م التٙبي٭يـــــــــ  تالتٲٌ ل جيـــــــــا، وـــــــــ   

 .2020مه يٝو اإلا١ل ناا تل٠و ال٭ ا ، تـيـ  اإلااجى

، ناجــــــــلج ٠بــــــــل الىــــــــ م نحهــــــــل وــــــــ١يل:.  وحليــــــــم ت٥  ــــــــلاا وــــــــ  ة  ال١ــــــــٓ 

تحـن وٲهيلـه  تشوتفلات   ا منياا ال١ٌ٭لج إلا١ ٨  أوـبا  اي ٍـا  اإلافـ  اا،

 .2018، . جان١  الى لاى لل١ل م تالتٲٌ ل جياتـيـ لييم ل ج  اإلااجى
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Bing, Liu. Sentiment Analysis and opinion mining , Morgan & Claypool 

Publishers, 2012. 

https://www.alqabas.com/article/163631
https://www.alqabas.com/article/163631


ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

253 

Padmaja S, Sameen S. Fatima: Opinion Mining and Sentiment Analysis –An 

Assessment of Peoples’ Belief: A Survey, International Journal of Ad hoc, Sensor 

& Ubiquitous Computing (IJASUC) Vol.4, No.1, February 2013. 

Saidah Saad, Sentiment Analysis or Opinion Mining: A Review, International 

Journal on Advanced Science Engineering and Information 

Technology,vol.07,N.05, 2017. 

Sharma, S. P., Tiwari, R., & Prasad, R. (2017, February. Opinion Mining and 

Sentiment Analysis on. International Journal of Advanced Research in 

Computer and Communication Engineering, 06 (02; 2017. 

Vinodhini G.,.Chandrasekaran RM: Sentiment Analysis and Opinion Mining: 

A Survey, International Journal of Advanced Research in Computer Science and 

Software Engineering, Vol.02, N0 6, 2012. 

Boullier Dominique, Lohard Audrey: OPINION MINING ET SENTIMENT 

ANALYSIS, HTTPS://BOOKS.OPENEDITION.ORG/OEP/204 

GERBER Matthew S. : Predicting crime using Twitter and kernel density 

estimation, Decision Support Systems , Volume 61, May 2014, Pages 115-

125. 

Alnemer Khalid A  , Alhuzaim Waleed M , Alnemer Ahmed A, Alharbi 

Bader B , Bawazir Abdulrahman S , Barayyan Omar R , Faisal K: BalarajAre 

Health-Related Tweets Evidence Based? Review and Analysis of Health-Related 

Tweets on Twitter J Med Internet Res. 2015 Oct; 17(10).  

  

https://books.openedition.org/oep/204
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167923614000268#!
https://www.sciencedirect.com/journal/decision-support-systems
https://www.sciencedirect.com/journal/decision-support-systems/vol/61/suppl/C
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alnemer+KA&cauthor_id=26515535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alhuzaim+WM&cauthor_id=26515535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alnemer+AA&cauthor_id=26515535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alharbi+BB&cauthor_id=26515535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bawazir+AS&cauthor_id=26515535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Barayyan+OR&cauthor_id=26515535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Balaraj+FK&cauthor_id=26515535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4642373/


ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

254 

دزاطت -ً جىن على كُم الؼباب الجصاتسي خـُاطخ دام جوبُم ال ُـس جؤز

 03مً هلبت جامعت كظىوُىت ت على عُىت هـُمُدا

The effect of using the Tik Tok application on the values of 

Algerian youth - a field study on a sample of students from 

the University of Constantine 03 

ادي وعُمت  * Naima.Meziadi مٍص

 :ملدمت

تاوـ١ا تــ ى نفتلـ٪ ال٩فــاا ج اي ٍــا ا يــ  ت١ـ ٧ وٙبي٭ـاا ال٩يــل  هاا ال٭ّ

حٕـــا   تـــ م هــ   التٙبي٭ــاا التـــ  ٴ وــ ٯ" نــَ أتـــيوٙبيــٮ "ال بـــ  ال١ه  ــ  تي١ت

بٍـــ١بي  نةزا ــــلج تـــ ى أتوــــاٗ الٍـــبا ، حيــــن يجـــح التٙبيــــٮ  ـــ ٵ الىــــٌ اا 

ـــ ٵ   ـــ  يــــ  ألا  ـــا، ٰهـــا أِـــب  نـــَ  800ج، مـــه الِ  نليـــ ى نىـــتفلم ًٍـــٚ ٠اإلاي 

 مـــه ال١ـــال نــــ  ٔـــهَ أٰ
 

ح ا تــــي  تــــ و. تهـــ ا ي١ـــ ل   ـــ  اإلانا ـــا الالتٙبي٭ـــاا وحهـــي 

ج ت  ٨ا٬ ـــــا يــــــ  إلاىـــــتفلنيم نـــــَ نٍـــــاهلج ت٠هـــــم ن٭ـــــا٢٘ ٨يـــــل   ن وـــــي٭ي  ٬ّ

 اا ت لٟ تّ   . ـ  تهإ 

ـــــٲ  تــــــي٨٭ــــل أِـــــب  وٙبيـــــٮ ال ـــــ  مـــــه حيـــــاج الٍـــــبا  ٌت ٴ وـــــ ٯ تهناتـــــ  نٔ 

٠ـــــَ  ٭ـــــا٨ت و نـــــَ  ـــــ ٵ ًٍـــــ   بــــــ   ٭ا٨يـــــا جل ـــــلا  ٌ٭ـــــم   نيـــــا  و توتـــــا ل و تي١

تت١ـــــل اإلا٥ـــــ  ، نّـــــ  تاغرناوـــــ  نـــــَ تـــــ ى الـــــلتٵ  ال٩يـــــل  هاا تالت١ليـــــٮ ٠له ـــــا .

ج، حيــن ٌــ لا اغرناوــ  يـــ  ســرل  اي ٍــا  التٙبيــٮ مــه آلاتيــ  ألا  تـــ ال١ ديــ  ال

٠ـــــــــَ اغصيـــــــــاج الي نيـــــــــ  للهىـــــــــتفلن ى  بــــــــــ  ت١ تــــــــــ اإلا  ـــــــــ ى نـــــــــَ ال٩يـــــــــل  هاا ال

٠ــــالاا اإلاتتهــــ٢    ي٭لــــ  هــــ   ال٩يــــل  هاا وتــــاتما ٬ــــيو ت  تـــــ ت ٭ا٨ــــا  و، تال

                                                 
 ، اغرناو  .3لٰت  ا  وفْ  ٠ م ت وّاٵ جان١  ٬ىٌٙيٌ  :٘الب   meziadi naimaنن الك ١ًيه   *
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تالٕـــــ ت ج ٠لـــــ  نىـــــتفلن    ــــــ  وإ  تــــــ أٌـــــياى نٌا٨يـــــ  تنفلـــــ  ت٭ـــــيو اإلاتتهـــــ٢ تال

 التٙبيٮ و اى تٙ  ٭    تاتي  أت ولبي . 

    حٝــــــــ  التٙبيــــــــٮ مــــــــه اغرناوــــــــ  تته ــــــــ   تاوــــــــ٢  اِــــــــ  ٨فــــــــ  اإلاــــــــ اه٭ ى 

نـــــــَ  ـــــــ ٵ ج ٠لـــــــ  الٍـــــــبا   ــــــــ  نـــــــَ أحـــــــل اإلا ا٬ـــــــ٢ اإلاإ  بــــــــ  تالٍــــــبا  تالـــــــ ك ي١ت

 ٌ٭ل ـــــــا نـــــــَ ٠ـــــــالاا توتـــــــا   ت ٭ا٨ـــــــاا نفتل٩ـــــــ  نـــــــا  ت١لٌـــــــا  تــــــــ اإلاحت  ـــــــاا ال

ٴ وـــــ ٯ ٠لـــــ  الٍـــــبا  ت٬ـــــيه و تنـــــل  تــــــيوٙبيـــــٮ ال يــــــ  ي ىـــــاىٵ حـــــ ٵ نـــــل  و  

أت التح ٵ ال ك  ٙ أ ٠ل  اإلاتته٢ مه ٜم اي ٍـا  هـ   التٙبي٭ـاا. تنـَ  يـ  الت٥

ً جـىن علـى خــُجوبُم الاطخ دام  ُـس ما جؤزهٌا يّم     ٘   ال ىا ٵ التا ه: 

 تنَ ه ا اإلاٌٙلٮ يٙ   ال ىا وا ال٩ ٠ي  التالي : كُم الؼباب الجصاتسي 

   ٌلتٙبيـــــٮ  03نـــــاقه ٠ـــــالاا تأيهـــــاٗ اوـــــتفلام ٘لبـــــ  جان١ـــــ  ٬ىـــــٌٙي

 ٴ و ٯ؟تـيال

   ٌٴ و ٯ؟تـيلتٙبيٮ ال 03ناقه لتا٢٨ ت١ٓ  ٘لب  جان١  ٬ىٌٙي 

   ــــــــبا٠اا اإلاح٭٭ــــــــ  لــــــــل  ٘لبــــــــ  جان١ــــــــ نــــــــَ  ٬03ىــــــــٌٙيٌ  نــــــــا قــــــــه ؤلٌا

 ٴ و ٯ؟تـياوتفلام وٙبيٮ ال

   ٌٴ و ٯ؟وـين٢ وٙبيٮ  03نا ه  و٭ييو تو٩ا٠م ٘لب  جان١  ٬ىٌٙي 

   ي  لتٙبيــــٮ اليـــــياا ال جلايـــــ  نــــاقه الـت ٴ وــــ ٯ تـــــي  تال١٭ليــــ  تالىــــلٰ 

 ؟ ٠03ل  ٬يو ٘لب  جان١  ٬ىٌٙيٌ  

 أهمُت الدزاطت: 

 ا٬ــــــــــ٢ الت اِــــــــــم وٲهــــــــــَ أههيــــــــــ  الل اوــــــــــ  مــــــــــه وٌاتل ــــــــــا أحــــــــــل وٙبي٭ــــــــــاا ن

 نـَ الٍـبا  اغرناوـ ك تالـ ك يــ  ال ك  حٝـ  تش٬بـاٵ ٰب ٴ و ٯ"تـيالاجتها ه"ال

٠لـــــ  ٨ ـــــو   ــــــ  وإ  تــــــ  ل١ـــــا لت ا تـــــا ما مـــــه ي٭ـــــم التتـــــا   الي نيـــــ  تالن٭ا٨ـــــاا ال
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ت ل اٯ الٍــــبا . ٰهــــا وٲ  ــــ ي الل اوــــ  أههيــــ  مــــه ٱ ا ــــا وــــل ه أحــــل الٝــــ اه  

٠لـــه  يــــ  تال ٬ـــ ٧ ٠لـــ  لت هـــا مـــه الـت  اغصل نـــ  مـــه اإلاتته١ـــاا ال١ ديـــ  اإلاىـــله  

 ٬يو الٍبا .

 أهلا٧ الل او : 

   ل٧ الل او      وح٭يٮ جهل  نَ ألاهلا٧ تقه:

   ٌ03الت١ــــــ ٧ ٠لــــــ  ٠ــــــالاا تأيهــــــاٗ اوــــــتفلام ٘لبــــــ  جان١ــــــ  ٬ىــــــٌٙي 

 ٴ و ٯ.تـيلتٙبيٮ ال

   ٌإلاحت  ـاا وٙبيـٮ  03الت١ ٧ ٠ل  لتا٢٨ ت١ٓ  ٘لب  جان١  ٬ىـٌٙي

 ٴ و ٯ.تـيال

  ـــبا٠اا اإلاح٭٭ـــ  نـــَ اوـــتفلام ٘لبـــ  جان١ـــ  ٬ىـــٌٙيٌ   ن١ ٨ـــ  03ؤلٌا

 ٴ و ٯ.تـيلتٙبيٮ ال

   ٌٴ و ٯ.تـيلتٙبيٮ ال 03ن١ ٨  و٭ييو تو٩ا٠م ٘لب  جان١  ٬ىٌٙي 

   ي  لتٙبيـــــٮ يـــــياا ال جلايـــــ  الٲٍــــ٪ ٠ــــَ الت ــــ ا الىــــلٰ   ، ال١٭ليــــ  ٰت

 ٴ و ٯ.تـيال

 مى   الدزاطت:

اوــــتفلنٌا مــــه هــــ   الل اوــــ  نــــٌه  اإلاثــــح تال١يٌــــ  تهــــ  أحــــل أيــــ اٟ اإلاــــٌه  

ـٟ  الل اوـ ، لتحل ـلها،  اإلاىخه"ه  نٌه  تح ي ي ل٧   ـ  نثـح الٝـاه ج نٔ 

ـــ ٠ي ، وهٲـــَ الباحـــن نـــَ اوـــتٍتاج ٠لمـــي  تال ٬ـــ ٧ ٠لـــ  تا١٬ ـــا تّـــ  ج نٔ 

لــْ لــم نــَ ألوــبال ا تاإلا٭ا يــ  ٨يهــا تي  ــا ت٬ــل وتتــاتم  لــٴ للت٭يــيو وب١ــا إلاــا وف

  03غِ  ، هٍام، ت نحهل، ٩ِح  يتاو " 
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ألتاا  نـــ  ألاج الل اوــ : ا٠تهــلا الل اوــ  ٠لــ  ألاج الاوــتثياى ٱ ا ــا نــَ أٰ

جهـــ٢ البيايـــاا ٌـــي ٠ا تاوــــتفلانا مـــه نـــٌه  اإلاثــــح، تمـــه الل اوـــاا ؤلا٠ نيــــ  

" ت يم أول   جه٢ Questionnaireاغباِ  تته    اإلاتل٭ ى. تي١ ٧ الاوتثياى"

البيايــــــاا الــــــ ك يىــــــت ل٧ اوــــــ نا ج اإلابحــــــ   ى تٙ  ٭ــــــ  نٌهريــــــ  لت٭ــــــل و آ اى، 

ــــــٟ  الل اوــــــ  تأهــــــلا٨ ا.  ن ا٬ــــــ٪، ح٭ــــــاوٮ أت تيايــــــاا أت أ٨ٳــــــا ، مــــــه  ٘ــــــا  نٔ 

 ، حيــــــــن وــــــــو الا٠تهــــــــال ٠لــــــــ  اوــــــــتها ج اوــــــــتثياى 62، ِــــــــ٩ح  2020غاغصــــــــاج، 

 ى تالل اوـــ  الـــ  َ تـــلت هو أجـــات ا ٌــــيوـــو   وـــال ا   ـــ  اإلابحـــ   ى اإلا١ يــــ الٲة ت

٠ــــَ الاوــــتثياى ت  وــــالم نتــــللا ليــــتو ب١ــــلها و٩ يــــ٦ البيايــــاا توحل ــــل الٌتــــاو  

م  له ا.  اإلاتِ 

 مىظىز الدزاطت:

وــــــــــو الا٠تهــــــــــال ٠لــــــــــ  نٌٝــــــــــ   َ مــــــــــه هــــــــــ   الل اوــــــــــ  أتوههــــــــــا قــــــــــه يٝ  ـــــــــــ  

ــبا٠اا ال وبحــن مــه لتا٨ــ٢ الاوــتفلام، ٠ــالاا تأيهــاٗ  تـــ الاوــتفلاناا تؤلٌا

ـــبا٠اا اإلاح٭٭ـــ  ت ا و٭ـــ م ٠لـــ   تــــ  ها قـــه يٝ  ـــ  الا٠تهـــال اليــــهالاوـــتفلام تؤلٌا

اا الٌاجهــــــ  ٠ــــــَ الا٠تهــــــال ٠لــــــ  توــــــيل  ن١يٌــــــ  توٌ٭ىــــــو   ــــــ  يـــــــ  نفتلــــــ٪ الت  

ي  ت٬ــل وــو الا٠تهــال ٠ليه هــا أليٌــا ًىــع  نــَ يـــياا ن١ ٨يــ ، تجلايـــ  و     توــلٰ 

ٴ وــ ٯ ٠لــ  تـــياوــتفلام وٙبيــٮ ال يـــ     الل اوــ    ــ  الٲٍــ٪ ٠ــَ و   ــ ٵ هــ

 ٬يو الٍبا . 

 عُىت الدزاطت:

وـــــو الا٠تهـــــال ٠ـــــم ال١يٌـــــ  ال٭ّـــــل   نـــــَ  ـــــ ٵ الت جـــــم   ـــــ  ٘لبـــــ  جان١ـــــ   

ٴ وــــــــــــ ٯ تش وــــــــــــاٵ الاوــــــــــــتها ج وـــــــــــــينهــــــــــــَ يىــــــــــــتفلن ى وٙبيــــــــــــٮ  ٬3ىــــــــــــٌٙيٌ  

يٌـاا ٠لـ  أوـاه حـ  نـَ ا  مه هـ ا الٌـٟ  نـَ ال١تـي"     ٳ ى الا ،  يـيالالٲة ت



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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ا  أهـــــــلا٧ تــــــــي٬بـــــــم الباحـــــــن، تحىـــــــا ٘بي١ـــــــ  تحنـــــــم تحيـــــــن  ح٭ـــــــٮ هـــــــ ا الا 

  315، ٩ِح  2017غل ،  الل او  اإلاٙل د ".

 جددًد مفاهُم الدزاطت:

 :  ً جىنخـُجوبُم ال

٠بــا ج ٠ــَ وٙبيــٮ اجتهــا ه نتفّــْ تٍٍــ  ال٩يــل  هاا تــ ى  تال ، حيــن 

تم  يــــ   ٭ـــ م نىـــتفلم اإلاٌّـــ  تٍٍـــ  ٨يـــل   أت ن٭ٙـــ٢ ٬ّ نـــ٢ أِـــل٬اوم إلاٍـــاٰ 

غصٝــــــاا حياوــــــم تٳــــــم وــــــ  ل ، ت ة بــــــ٢ هــــــ ا التٙبيــــــٮ مــــــه اإلا وبــــــ  ال اب١ــــــ  تــــــ ى 

 مــــه ال١ــــالو لىــــٌ   نـــــ  التٙبي٭ــــاا ألاٰ
 

.غ  ٰهــــا ي١ــــ ٧ ت يــــم وٙبيــــٮ 2018وحهــــي 

 ، ٌـــــيالّا" Byte Dance  نــــَ ٬بــــم ٌــــٰ  " ـــــ  ج وــــو وٙ  يـــــ  لل٩يــــل  هاا ال٭ّ

ـــا٨    ـــ  الـــٌْ، ت لـــٴ ٠ـــَ تــــي    للهىـــتفلم لنـــ  الّـــ  ج نـــ٢ الّـــ ا تأل

، 2020غ٨تخــــه،  اا وــــ ل  الاوــــتفلام، تهــــ  نــــا وــــه و مــــه اي ٍــــا  ٌـــــي٘  ــــٮ و٭

  ٩ِ621ح  

 الاطخ دام:  

ي١ــــ ٧ ٠لــــ  أيــــم ًٍــــاٗ اجتهــــا ه  تحــــ ٵ   ــــ  ًٍــــاٗ ٠ــــالك مــــه  اؿــــوالخا

الاوـــــتفلام   ـــــ  اإلاها وـــــاا ت  ـــــ   يــــــ  اإلاتتهـــــ٢ ت٩ٕـــــم التٲـــــ ا  تال٭ـــــلم، ٰهـــــا يٍ

ياا تال١الاا تالاوتاهاا  . 03، ٩ِح  2016غ ايي ٠له،  الىلٰ 

ت ا اجساتُا ه  ٠هلي  نٍاهلج، أت  ٠لال أت ًٍ  توحهيم ٨يـل  هاا تنٍـاٰ 

ل٬اى تاوتفلام وٙبيٮ ال ٴ وـ ٯ نـَ ٘ـ ٧ ٘لبـ  جان١ـ  ٬ىـٌٙيٌ  تـين٢ ألِا

03. 

 :  ُـسالخؤز

الــ ك  ٙـــ أ ٠لـــ  نىـــت٭بم ال وــال  ٩ٰـــ ل ٨٭ـــل ول٩ـــ   يــــ  هـــ  الت٥ي اؿــوالخا

ال وـــال  اي باهـــم ت ـــلٰ  ا، ت٬ـــل وٕـــي٪   ـــ  ن١ل ناوـــم ن١ل نـــاا جل ـــلج، ت٬ـــل 
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وت١لــم  ٳــ ى اوتاهــاا جل ــلج أت ي١ــلٵ اوتاهاوــم ال٭ل هــ  ت٬ــل وت١لــم  ت١ــ ٧ 

م الىــــاتٮ، ٨ ٌــــاٯ نىــــت  اا ٠ل ــــلج للت  تٙ  ٭ــــ    يـــــ  جل ــــلج، أت ي١ــــلٵ وــــلٰ 

٠لــــ  ولــــٴ  يـــــ  نــــَ الاهتهــــام تحــــلتث وــــل٠يو لا لــــه ل وتاهــــاا   ــــ  حــــلتث ت٥ي

، 2003غ رـــــا ،  ٌــــــ الاوتاهـــــاا  ـــــو مـــــه ال  ا ـــــ   ٬ـــــلام ال٩ـــــ ل ٠لـــــ  وـــــل ٯ ٠ل

 . ٩ِ533ح  

 ك  ٙــــ أ ٬ــــيو الٍــــبا  اغرناوــــ ك نىــــتفلم وٙبيــــٮ الــــ يـــــ   ج اويــــا هــــ  الت٥ي

 ٴ و ٯ.تـيال

 :  اللُم

قـــــه حٲـــــو ٠٭لـــــه /اي١٩ـــــا ه ٠لـــــ  أٌـــــياى نال ـــــ  أت ن١ٌ  ـــــ ،   جـــــم  اؿــــوالخا

غ٠ــــٓ  ٠بــــل اغصهيــــل ت  ا اوٌا تــــ ى تــــلاوم الىــــل ٯ مــــه اإلا ا٬ــــ٪ اإلافتل٩ــــ تـــــيا 

  941، ٩ِح  2015 صاوم نحهل ال٭ّاُ، 

 مجاالث الدزاطت:

نهــَ  03ن٩ــ لج نــَ ٘لبــ  جان١ــ  ٬ىــٌٙيٌ  44 تهنــم مــه اإلاجــاٌ البؼــسي: 

 ٴ و ٯ.تـييىتفلن ى وٙبيٮ ال

 .2022نا ه ٨30ي٩ ك      10انتل نَ: ىـياإلاجاٌ الصم

 الدزاطاث الظابلت: 

ت١ـــــٓ  الٍـــــبا   يــــــ  : إلا ـــــا نحهـــــل ٨تخـــــه جـــــاىا ب١ٌـــــ اى و  الدزاطـــــت ألاولـــــى

هــ او٩ و ال ٰيــ  ٠لــ   ل اٰ ــو لل٭ــيو الاجتها٠يــ   بـــ  وــ ٯ ٠ٴ تـــيل٩يــل  هاا ال

 ٠يٌـــ  ٠لـــ  الاوت٭ّـــاى اوـــتها جت  اإلاثـــح نـــٌه  مــه اإلاتتهـــ٢، ا٠تهـــلا ٠لــ 

 اٌــياإلا ال  ٕـ - وـ  ٪ تىـف ( اإلاّـ    اغران١ـاا نـَ ٘ـ     ن٩ـ لج400تل٥ـ غ

 ل٩يـل  هاا الٍـبا  ت١ـٓ  أوـبا  أهـو يتاوت ـا: جـاىا توهنلـ  أهـو )ل ا ـ 

ال ىــلي  " ألاتٵ  اوـــاالة   مــه ال ٰيــ  ال  اوــ٪ بـــ ٠ اإلا١ تٔــ  وــ ٯ ٴتـــيال
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 "ال٭ـيو ألاتٵ  اوــاالة   مـه Tik Tok ٨يـل  هاا م  اتــ  أ تــ ال ،تاٌهـا ال٭ـيو"تالة ٨يـم

 ،"اإلا اٌ٘ـ  ٬ـيو" ايــ  تأ  الاجتها٠يـ   له ـا الن٭ا٨يـ ،  ـو  ،ٌــي له ـا الل  ،"ألا  ٬ي 

 و ٯ ٴتـيال ل٩يل  هاا الٍبا  ت١ٓ  لتا٢٨ت ى    تاتي  ا وبا٘ي  ٠ ٬  و جل

 .للي و الاجتها٠ي  لل٭يو  ل اٰ و تد ى

الاجتهــــا ه  يـــــ  اهيو نحهــــل ٠لــــه الن٭٩ــــ  ب١ٌــــ اى الت  تـــــ  ل ت: هـــــُالدزاطــــت الثا

" نـَ الٍـبا  الى١ لكغل اوـ  مـه  ٘ـا  يٝ  ـ  ٠TikTokل  نىـتفلن  وٙبيـٮ "

  ــ ٵ نــَ اغره ــ    نثــح اوــتفلن  الل اوــ  نــٌه ،  أه اإلاــاٵ الاجتهــا ه 

 الٌتـاو  نـَ ب١ـلل ت  جـ  ن٩ـ لج، ( 345 )٠لـ  ٠يٌـ  تل٥ـ  الاوت٭ّـاى، اوـتها ج

تهىت   نت وٚ، نـ٢  TikTok"وٙبيٮ " الى١ لك الٍبا  يىتفلم :ن  ا اإلا ه 

 
 
، تجــ ل ٨ــ ت٫ مــه ٰنا٨ــ  الاوــتفلام وب١ــا ؤلايــاث،  لــل  تالن ــالج ت لــٴ للٌــٟ 

ـ٪ الٍـبا   أت ال٥ دـاى ألا ـباُ نـ٢ الت اِـم مـه أ٠لـ  التٙبيـٮ تل جـ   ٜ 

ـل    ـ  تجـ ل .٠ـ  و اإلافتل٩ـ ى  الٍـبا   لنـاى تـ ى ٬  ـ  ٘ ل ـ  ٠ ٬ـ  ٰهـا وِ 

الاجتها هغال١ ٬ــ :  اإلاــاٵ  أه تن١ــلوا وح٭يــٮ TikTok"لتٙبيــٮ " الىــ١ لك

 الة اتٙي  .  - الت اِلي – جتـ  ال١ا

 ً جىن خـُؤلاهاز الىظسي: ماهُت جوبُم ال

 ً جىن:خـُوؼؤة جوبُم ال

" Musical.Ly، أِــــب  وٙبيــــٮ ال وــــاوٚ الاجتها٠يــــ  اإلاىــــمف"2014مــــه ٠ــــام  

 18ت 13ٌــا ١ا بٍــٳم و  ّــل٫ تــ ى اإلاىـــتفلن ى الــ  َ وةــ ات  أ٠هــا هو تـــ ى 

٠انــــا. ٱــــاى ال٥ــــٓ  ال وا ــــ ي نٌــــم هــــ   ًٍــــاى ن٭ــــا٢٘ ٨يــــل   حيــــن  ــــتو ننانٌــــ  

ــ  الٍــ٩ا  تالــ ٬ْ نـــ٢ اإلا وــي٭ . تدحلــ ٵ ٠ـــام  ل  التٙبيـــٮ ٱــاى لــ 2017حٰ 

 ٌــ أًٍـ  نٙـ   التٙبي٭ـاا الّا 2016نلي ى نىتفلم. مه ٠ام  200نَ  نـ  أٰ
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"Byte Dance" وٙبي٭ــا يىــمف "Douyinتهــ  نٌــا٨ي ٵ " Musical.Ly تلا ــ  ٱــاى "

٠ نتــــم التتا  ــــ    ــــ   يـــــ  مـــه الّــــ ى ٨٭ــــٚ، توهــــ   ٠ــــالج تىــــهي  التٙبيــــٮ تت٥ي

TikTok نـــَ  نــــ  لـــل  التٙبيـــٮ أٰ غرا تيـــ  لتليـــ  أ٨ٕـــم، تمـــه ٤ٕـــ ى ٠ـــام ٱـــاى

، 2017نليــــ ى نىــــتفلم تاوــــته ا ٌــــ١باتم مــــه الا و٩ــــاٟ. مــــه أتا ــــ  ٠ــــام  100

 نلي ى لتو . 800ن٭اتم  و م ٬ل ها  ٠Musical.Lyل   Byte Danceاوتح  ا 

تـــــــلن  حىــــــــاتاا اإلاىـــــــتفلن ى مــــــــه  Byte Dance، ٬انــــــــ  2018مـــــــه ٠ـــــــام 

Musical.Ly تTikTok وحــــ  اوــــوتلنــــ  التٙبي٭ــــ ى مــــه وٙبيــــٮ تاحــــل TikTok 

غالىــي تك، تــ ٰن  نــَ نليــا  نىــتفلم ٌــ   ا"ويٴ وــ ٯ"  حتــم الّــلا ج ليٳــ ى 

 .التٙبيٮ ألاٰن  ١ٌبي  مه ال١الو.. نا و  ه   ال١ٍبي ؟ 

 ً جىن: خـُخـاتف جوبُم ال

  ج ت٤البــــــــا نــــــــا ي١ــــــــٓ  يـــــــــ    للهىــــــــتفلم  ًٍــــــــاى ن٭ــــــــا٢٘ ٨يــــــــل   ٬ّتـــــــــي

هــــــ   اإلا٭ــــــا٢٘ تاوــــــتفلام ال٩ وــــــ  نــــــ٢   ـــــــ  اغبل٩يــــــ ، ت هٲــــــَ وح  اإلا وــــــي٭  مــــــه 

 ا  اإلا وي٭  اغبل٩ي  نَ نته ٠  تاو١  نَ أي اٟ اإلا وي٭  اإلافتل٩ .تـيا 

 ٩ـاى  ٌـ يىه  التٙبيٮ للهىتفلن ى ج١م حىاتا  و  اِ  ته ا ي١  

ٴ وـ ٯ الـ  َ لـو وّـ   ل ـو تهٍـاهلج تــينحت  اا حىاتٴ ٠َ نىـتفلن  ال

الت١لي٭ـاا أت ال وـاوم. ٰهـا  بــ  ا  نـَ يىـتٙي٢ الت٩ا٠ـم ن١ ـو ٠يتـا و نحت اٯ

ا  نــَ يىــتٙي٢    ــ  ن٭ــا٢٘ ال٩يــل    نــا ٠انــ  أت أِــلاى ٨٭ــٚ أت تـــييىــه  تا 

 . 2020غال١ت م،   اِ ، ب٥ٖ الٌٝ    ا ٱاى اغصىا   اِا أم و

 تاإلاتـاب١ ى اإلامربـ ى نـَ   يــ  جهاه ٬ ا٠ـل بــ ٠ الٍـ  ج وح٭يـٮ  يــي نٳا 

 .ال٩يل  هاا تاي ٍا  ٠لل اإلاتاب١ ى جنـ  لٲ ت تـيي
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 ـٌٙا ه الـ ٱاى وـ ٯ ٴوــي يىـتفلم  اإلاىـتفلن ى اهتهانـاا لتحليـم الِا

 نفّـْ نحتـ    نـ جن ت٠ـٓ  اإلاحتـ  ، نـ٢  ـ ٵ و٩ـا٠ل و نـَ تو٩ٕـي   و

  358، ٩ِح  2021غالٌاغه،  نىتفلم لٳم

 ً جىن: خـُم اهس اطخ دام جوبُم ال

ٴ وــــ ٯ نــــَ وــــلبياا تنفــــا٘    ــــلل اغصيــــاج تألا ــــ ٫ تـــــيوٙبيــــٮ ال و  فلــــ ا

ج لـــم، لـــاي ٠لـــ  حيـــاج يــــ   ، ٨ٕـــ  ٠ـــَ آلا ـــا  ال٩ٌىـــي  اغبٙيــــيؤلاًىا يــــ  تاإلا١ا 

الاجتها٠يـــــ ، نّــــــ  نىـــــتفلنيم ٨٭ـــــٚ ت يهــــــا ٠لـــــ  اإلاتتهــــــ٢ وتهنـــــم مـــــه ال١نلــــــ  

، ؤلاٰت  ، الايتحا ...   2020غ٠له،  ل تةزام،نّل  التحً 

ت جـــُذاوته ــز ال٭ــيو تتهلــ  نــَ اغبّــاوْ وتهنــم مــه أا ــا خـــاتف اللــُم: 

وــــــــ وبٚ تــــــــال٩ ل ا وبا٘ــــــــا ت ي٭ــــــــا، ٨ــــــــا ت ٧ الٌــــــــاه مــــــــه آ اه ــــــــو وشخـــــــــُت أي 

ــــياى   ج تــــ تا  و. ـــــ  ج٢   ــــ  ا ــــت ٧ ال٭ــــيو اإلات    ـــــتو ج ــــا  و تحٲه ــــو ٠لــــ  ألٌا

تٍىــــــثي  ال٭ــــــيو ت ا ــــــا وفتلــــــ٪ تــــــا ت ٧ اإلاٳــــــاى تالننــــــاى وب١ــــــا  ٌـــــــ ١ًوظــــــبُت و

دًــت أي اا اغباِــ  ل ــا.  ـــ  للهإ  ال٭ــيو ل ــا ن١ــاى نتــ لج، حيــن  ا ــا و ىــو ججٍس

ــ ٠ي  تالاوــت٭ لي  تحــل  ا  ــا، تاٌهــا وتضــح ن١ا  ا مــه ال ا٬ــ٢ تة جهت ــا يـــهتاإلأ 

تتـــل ج ال٭ـــيو ت ا ـــا وٍـــتٝو مـــه وـــلو  ٌــــ ١ًمخدزجـــت و وـــل ٯ نـــالك نلهـــ ه.  ـــ  

تنت٩ا٠ـــــم، وـــــٌٝو ٨يـــــم ال٭ــــــيو بٍـــــٳم ه نـــــ  ٠ٌـــــل ال٩ـــــ ل حىــــــا  يــــــ  ٬يمـــــي نت٥

أتل  ت ا تأههيت ا ل اوم، ٨ت يهَ ب١ٖ ال٭يو ٠ل  ب١ٕ ا آلا ـ ، ٨ي ٍـٳم لل ـم 

  86-85، ال٩ّحاا 2019غالىلمي،  ًى٭ا ٬يهيا لا ليا نتل جا لل٭يو.

 مـادز اللُم الاجخماعُت:

ــياى اإلاإ    ال٭ــيو يــ ٰ  نــَ تي  ــا: يـــ  ج مــه تٍــٲيم تت٥ي ـــ  و جــل ال١ل ــل نــَ ألٌا

ألاوــــ ج توــــيل  اوّــــالي  وــــ دٚ تــــ ى جيلــــ ى نتتــــال ى ٠ــــَ ٘  ــــٮ  بـــــ  ت١ت ألاطــــسة:
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تالىـــــاى الاجتها٠يــــــ   يــــــ  وٍٍـــــف  أ٩٘ـــــاٵ ٱـــــم جيـــــم ٠لــــــ  ال٭ـــــيو تاإلابـــــال  تاإلا١ا 

 ل ريم الىاتٮ ٨األو ج و٭ م تٌ٭م الة اث نَ جيم     آ  .

ج مــــــه ًٍــــــ  ٬ــــــل  نــــــَ الــــــ  ه لــــــل  ألاجيـــــــاٵ يـــــــ  : يىــــــاهو تّــــــ  ج ٰبالخعلــــــُم

اإلات ح٭ـــــ  ألجـــــم تٌـــــاى نتتهـــــ٢ ٬ـــــ ك تنتهاوـــــٴ، ٨ـــــالت١ليو هـــــ  اغصـــــانٖ الـــــ ك 

نــَ أك  يـــ   ــ  ا  بّــي  الٳــاوَ الخــه  ــو  ٳ ا ــا ٰهــا يٍــاى تهــ  أٌــل ٬ــ ج تو  

 نالج ٰيهياوي .

، ٨الـــــل َ يــــــ : ي١ـــــل الـــــل َ نحـــــللا تن ج١ـــــا أواوـــــيا للىـــــل ٯ ؤلاًىاالـــــدًً

نإوىــــــ  نــــــَ نإوىــــــاا التٍٍــــــف  الاجتها٠يــــــ  ي١هــــــم ٠ــــــَ ٘  ــــــٮ نإوىــــــاوم 

 بــ  اإلافتل٩  ٠ل  ول٭ ى ألا٨ ال نفتل٪ ال٭يو تاإلابال  اإلات١ل٭ـ  ل ـ ا الـل َ تي١ت

 ٰ لٴ ج ه  ال٭يو اغبل٭ي .

ا توـاوم ؤلا٠ـ م تـا ت ٧ أي ا٠ ـا لت ا حي  ـا مـه وٍٍـف  أ٨ـ ال : ول١ـؤلاعالم

ٱــــم  يـــــ  ج تاإلا١ ٨ــــ ، ت ت ٬ــــ٪ و  بـــــ  اإلاتتهــــ٢ توٳــــ  َ  بّــــيت و تونت ــــلهو تاغب

 توـــــيل  نــــــَ هـــــ   ال وــــــاوم ٠لـــــ  نــــــل  ١٨اليت ـــــا تي ٠يــــــ  نٕـــــه ا ا تنحت اهــــــا

 . 10-09غتلهالك، ال٩ّحاا 

 اللُم: مىىهاث

 اإلاىىن اإلاعسفي: 

ا  الٍـــــ١  ك أك ايت٭ـــــاى ال٭يهـــــ  نـــــَ تـــــلاوم نفتل٩ـــــ  تح  ـــــ  تــــــيتن١يـــــا   الا 

ا  اإلاىــت   ألاتٵ لىـــلو الـــل جاا اإلاإل ــ    ـــ  ال٭ـــيو ت تٳـــ ى تــــيٱانلــ ، تهـــ  الا 

نَ  ـ ث  ٙـ اا نتتاليـ  تقـه: اوتٲٍـا٧ البـلاوم اإلاٲهلـ ، الٌٝـ  مـه ٠ ا٬ـا 

 ا  اغص .تـيٱم تل م  و الا 
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 :  هـياإلاىىن الىجدا

الــــ ك  ـــــ١ٌٲي مــــه الت١لـــــٮ تال٭يهــــ  تالا٠ةـــــزام ل ــــا تالٍـــــ١     ــــــ  ن١يــــا   الت٭ل

 ا ها تال ٤ب  مه  ٠ ا ا ٠ل  اإلاأل.تـيتالى١الج و 

 اإلاىىن الظلىوي: 

تن١يـــــا   اإلاها وـــــ  تال١هـــــم أت ال١٩ـــــم تيٍـــــهم اإلاها وـــــ  ال١٩ليـــــ  لل٭يهـــــ  أت 

ت٭ــــاج ٠لــــ  أ وٲــــ   اإلاها وــــ  تّـــــ  ج اإلاها وــــ  ٠لــــ  يحــــ    ىــــٮ نــــ٢ ال٭يهـــــ  اإلاٌ

ـــ  لـــ لٴ ـــاٟ نفتل٩ـــ  ٱلهـــا وـــهح  ال٩ِ  ، 2014غاغرهـــ  ه،  نىـــته ج مـــه أٔت

 . ٩ِ79ح  

 :ؤلاهاز الخوبُلي للدزاطت

 % ن جيع اإلابدىر

 %22,73 10 ذهس

 %77,27 34 أهثى

 %100 44 اإلاجمىع

 اإلابدىزين: ًمثل جيع 01الجدٌو زكم 

ٴ وـــ ٯ تــــيجـــٍي اإلابحـــ   ى اإلاىـــتفلن ى لتٙبيـــٮ ال 01 بـــ ى اغرـــلتٵ  ٬ـــو 

   ــــو الــــ ٱ   75.56نــــَ ٬بــــم ؤلايــــاث  بـــــ  تالــــ ك    ــــح اوــــتفلانم تٍىــــب  أٰ

نـَ  بــ  ٴ وـ ٯ تٍىـب  أٰتــي . ت ٩ى  اوتفلام ؤلاياث لتٙبيـٮ ال24.44تٍىب  

ــ  تال٩يــل  هاا  ي٩ــم تاوــتفلانم ٨يهــا  فــْ التتهيــم تاإلأ  الــ ٱ     ــ  وٜ 

ج  اِــ  ؤلايــاث   ــ  يـــ  ها،    و جــم أيٝــا  الٍــبا  مــه آلاتيــ  ألا يـــ  الة ٨ه يــ  ت٤

 ّاوّـم اإلاه ـزج ٠هليـ  وحهيـم أت  ٠ـلال تواز ـم  بــ    ٠تــيه ا التٙبيٮ ٱ يـم  

ٴ وـ ٯ مـه ال و ـاا اإلاتحـلج تــي٨يل  هاا،" حين وو ؤلا٨الج نَ ٬بم وٙبيٮ ال
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   ٱـــــ  "40  ليـــــاث ت60ألان  ٲيـــــ  أى ًىـــــب  نىـــــتفلن  التٙبيـــــٮ ٱايـــــ  

أ ٕــــا ٠ــــَ  ّــــاوْ اإلاتتهــــ٢ اإلا جــــ ل ٨يــــم تهــــ   بـــــ  . تهــــ ا ي١ 2020غياِــــ ، 

التٙبيـٮ  تـل أى ًىـب   بــ  اإلاتته٢ اغرناو ك ٨ـاإلا حٞ لل٩يـل  هاا اإلاٌ ٍـ ج ٠

اا تـــيام البٌــاا للتٙبيــٮ ٨ا٬ــ  ًىــب  الــ ٱ   تهــ ا  اجــ٢   ــ  تحــن ال٩اوــتفل

تــال٩لة  نــَ أجــم   ـــ  ن٭ــا٢٘ تالا٠تهــال ٠لــ  التّ    ـــ  ٠ــَ الٍــ  ج نــَ  ــاٵ وّ  

ج وـــــــ اى ٱايـــــــ  م ـــــــالج اغرهـــــــاٵ أت   ٩ـــــــاى ن نـــــــ  ال جـــــــم أت ٠ـــــــلم يــــــــ  ٤ا ـــــــاا ٰن

ها تهــــ   أنــــ   مــــه ال٥الــــا و وفــــْ يـــــ  ؤلا٨ّــــا  ٠ــــَ اللبّــــي  اغص٭ي٭ــــ  ت٤

 الٍبا .

   ٯ نل  الت١ٓ 

  25 11 يال ا

  36,36 16 أحيايا

  20,25 09 ٤البا

  18,18 08 لاوها

  100 44 اإلاتهٟ 

لخوبُم  03: ًمثل مدي حعسق هلبت جامعت كظىوُىت 02الجدٌو زكم

 ً جىن.خـُال

ل٩يـل  هاا  03نـل  ت١ـٓ  ٘لبـ  جان١ـ  ٬ىـٌٙيٌ   02 ب ى اغرلتٵ  ٬و 

  36,36أحيايــــا نــــا تو الت١ــــٓ  ل ــــ   ال٩يــــل  هاا تٍىــــب  ٴ التــــ ٯ أيــــم تـــــيال

  ٠لــ  18,18  ت20,25   ــو ٤البــا تلاوهــا تٍىــا 25يــال ا تٍىــب    ـــ  وله ــا و٭ل

ا ت ٩ىــــــ   لــــــٴ تــــــ ى ال٩يــــــل  هاا ٠لــــــ  هــــــ ا التٙبيــــــٮ قــــــه مــــــه ال٥الــــــا وـــــــاالة  

٠ـــــَ الن٭ا٨ـــــاا اإلافتل٩ـــــ  نـــــَ لبـــــاه تأٱـــــم تلهرـــــاا  بــــــ  ٨يـــــل  هاا و ٨ه يـــــ  تت١



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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 ا نـــا  ت١ـــم  ٬بـــاٵ الٍـــبا  ٠ليـــم تٍىـــا نت٩اتوـــ  ت١ـــ ل   ـــ   ٭ا٨ـــ  ها تهـــيــــ  ت٤

 ال٩ ل تنل   ل اٰم ت٨ هم ل    ال ويل  اإلاتاح  تاإلا٥   .

 % ن الخعسق

 %79,55 35 أكل مً طاعت

 %13,64 06 نخـيمً طاعت الى طاع

 %6,82 03 نخـيمً طاع ثـس أه

 %100 44 اإلاجمىع

جوبُم  03هلبت جامعت كظىوُىت : ًمثل هثافت اطخ دام 03الجدٌو زكم 

 ً جىنخـُال

أى ٤البيــــ  الٙلبــــ  يىـــتفلن يم مــــه نــــلج أ٬ــــم نــــَ  03   ـــح اغرــــلتٵ  ٬ــــو 

ى تٍىــــب  تـــــ   ٨يهــــا ٱــــاى اوــــتفلانم نــــَ وــــا٠    ــــ  وا79,55٠وــــا٠  تٍىــــب  

 ته ـز  تــ  .تهـ ا  اجـ٢   ـ  الىـ  ل  ال6,82ى تٍىـب  تــ نَ وا٠ نـ  أٰت   13,64

اا ت ـــلٟ تّـــ    ت٨لةـــ اا  ــــ  يـــل  هاا ت  ٨ا٬ ـــا تهإ ل ـــا التٙبيـــٮ مـــه  ٠ـــلال ال٩

ج تهــ ا يـــ     ٠ــلال ٨يــل  هاا ٬ّتـــيا ٰهــا أيــم  يـــ  ها نــا  تٙلــا ت٬تــا ٬ّيـــ  ت٤

 .يـ نَ ال٩يل  هاا مه ت٬  ٬ّ يـ  نا   ٨  نٍاهلج الٲن

 % ن دوافع الاطخ دام

 %68,19 30 الدظلُت والترفُه

 %4,55 02 الخعسف على اللُاة الؼبابُت اإلاعاؿسة

 / / مؼازهت الجمهىز ججاز ً الُىمُت

 %18,18 08 الخعسف على الثلافاث اإلا خلفت 



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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 %9,09 04 اهدؼاف البِئت اإلادُوت

 %100 44 اإلاجمىع

جوبُم  03:ًمثل دوافع اطخ دام هلبت جامعت كظىوُىت 04الجدٌو زكم

 ً جىن.خـُال

م تألاتٵ تــــ  الـــلا٢٨ ألا أى لا٨ـــ٢ ال ىـــلي  تالة ٨يـــم هـــ   04م اغرـــلتٵ  ٬ـــو بــــ   

ٴ وـــــ ٯ، حيـــــن ننـــــم أ٠لـــــ  ًىـــــب  ٬ـــــل ا تــــــينـــــَ اوـــــتفلام الٙلبـــــ  لتٙبيـــــٮ ال

   ــــو 18,18 له ــــا لا٨ــــ٢ الت١ــــ ٧ ٠لــــ  الن٭ا٨ــــاا اإلافتل٩ــــ  تٍىــــب  ،  68,19 

ا الت١ــ ٧ ٠لــ  اغصيــاج الٍــباتي  يـــ    تأ 9,09اٰ ٍــا٧ البافــ  اإلاحيٙــ  تٍىــب  

١ـــ  التٙبيـــٮ مـــه حـــل  اوـــم الـــ ك ج٢  لـــٴ   ـــ  ٘بي ــــ   . ت 4,55اإلا١اِـــ ج تٍىـــب  

اا البّـــ   ، ٰهـــا أى  ــــ     ٠ـــلال تواز ـــم ٨يـــل  هاا ن وـــي٭ي  ن ٨٭ـــ  تاإلاإ تــــي 

التٙبيـــٮ مـــه اغرناوـــ  قـــه مـــه ال٥الـــا وفـــْ  بــــ  اإلا حـــٞ لل٩يـــل  هاا اإلاٌ ٍـــ ج ٠

ام الن٭ا٨ـــــاا اإلاتٌ ٠ــــ  مـــــه اغرناوــــ  ت٨يـــــل  هاا نضــــصٲ  تنىـــــلي  تـــــ  الــــ ٬ْ ت 

٠له ــــــا ٱ وــــــيل  للة ٨يــــــم تالل جــــــ  ألات ــــــ . ٰهــــــا تهــــــ ا نــــــا ج١ــــــم  ٬بــــــاٵ الٙلبــــــ  

يىتفلن ا الب١ٖ آلا   مه الت١ ٧ ٠ل  الن٭ا٨اا اإلاتٌ ٠  نَ لهرـاا تلبـاه 

ها تاٰ ٍـــا٧ اإلاحـــيٚ الـــ ك  ٍتمـــي  ليـــم اإلاىـــتفلم تالت١ـــ ٧ ٠لـــ  أٌـــٳاٵ يــــ  ت٤

 تأيهاٗ اغصياج اإلا١اِ ج للٍبا  تالٍباا.

 % ن اإلاىاكُع

 %38,6 17 اإلاىكت

 %25 11 هـيغاألافالم وألا 

 %25 11 مىاكُع اجخماعُت

 %9,1 04 عاداث وجلالُد



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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 %2,3 01 الخىمس

 %100 44 اإلاجمىع

ًفللها هلبت جامعت كظىوُىت  خـي: ًمثل اإلاىاكُع ال05الجدٌو زكم

 ً جىن.خـُال بـس ع03

وٙبيــــٮ  بـــــ   تاب١ ــــا الٙلبــــ  ٠ تـــــ وٌــــٟ  اإلا أــــي٢ ال 05   ــــح اغرــــلتٵ  ٬ــــو 

ـــ  تهـــ ا ٴ وـــ ٯ نـــ٢ تــــيال و٩ـــاتا مـــه ًىـــب ا، حيـــن جـــاىا مـــه اإلا وبـــ  ألات ـــ  اإلأ 

مــه ٠يٌــ  البحــن تاهتهــان و  ٌّــا  بـــ   اجــ٢   ــ  أى ؤلايــاث  هنلــ ى الٍىــب  ألاٰ

ـ  تاغرهــاٵ، تمـه اإلا وبـ  النا ـ ا اإلا أــي٢  يــ   ألا٨ــ م تألا٤ايــيمـه نتـاٵ اإلأ  ٰت

  نفتلـــــ٪ وبٚ تال٩ٕـــــ ٵ لـــــل  الٍـــــبا  مـــــه الت١ـــــ ٧ ٠لـــــ ــــــ  الاجتها٠يـــــ  تهـــــ ا 

التٙبيٮ  اِ  مه ٜم ٤يال ـا مـه ال وـاوم  بـ  اإلا أي٢ الاجتها٠ي  اإلاٙ تح  ٠

ج، تاٌهــــا يــــ  ال وـــهي  تو٩ٕــــيم ن١ٝـــو ألا ــــباُ هـــ ا التٙبيــــٮ مـــه آلاتيــــ  ألا 

ـ   ٴ وـ ٯتـيجاىا ال١الاا تالت٭اليل مه اإلا وب  النالن     أِب  ال تهناتـ  نٔ 

ا يــ  و توبالٵ  ٭ا٨ـا  و اإلاتٌ ٠ـ ، تأ مه حياج الٍبا  مه ي٭م ٠الا  و تو٭اليله

التٙبيــٮ ٨يــل  هاا نضــصٲ  و  ــ  ن أــي١ ا نــَ  بـــ  التٌهــ  حيــن اي ٍــ ا ٠

   ٵ التٌه  ٠ل   بّياا تأ١٨اٵ ن١يٌ .

 % ن مدي الخفاعل

 %9,09 04 داتما

 %18,18 08 غالبا

 %22,73 10 أخُاها

 %36,36 16 هادزا

 %13,64 06 أبدا



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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 %100 44 اإلاجمىع

مع  03: ًمثل مدي جفاعل هلبت جامعت كظىوُىت 06الجدٌو زكم 

 ً جىن.خـُمدخىٍاث ال

أيم يال ا نا  تو الت٩ا٠م ن٢ نحت  اا التٙبيـٮ تهـ ا  06م اغرلتٵ  ٬و بـ   

وهنلــــ  ٤البــــا مــــه الة ٨يــــم تال ىــــلي ، الت١ــــ ٧  تـــــ نــــ وبٚ تــــلتا٢٨ الاوــــتفلام ال

جـــــاى الت٩ا٠ـــــم نـــــ٢ اإلاحتـــــ    ٠لـــــ  اإلاحـــــيٚ الاجتهـــــا ه تال١ـــــالاا تالت٭اليـــــل،   

   ــــو 22,73 ــــو "أحيايــــا" تٍىــــب  ،  36,36بٍــــٳم "يــــال ا" تــــ ٠ل  ل جــــ  ننلــــ  

ا "لاوهــــــا" تٍىــــــب  يـــــــ    تأ 13,64   ــــــو "أتــــــلا" تٍىــــــب  18,18"٤البــــــا" تٍىــــــب  

وـإلك   ـ  الت١ـٓ  تالاوـتفلام  تــ  . تي١ ل  لٴ     ا ت ٧ ألاوبا  ال9,09

 نَ ج   ٰت ا يٟ  اإلاحت   تل ج  اهتهام ألا٨ ال تم نَ ج   أ   .

ٳاٵ    ٯ ألٌا

  22,7 10  تلاى   را 

  2,3 01 الت١ليٮ

 00 00  ٠الج الٍٍ 

لا٬اى   11,4 05 اإلاٍاٰ   ن٢ ألِا

  56,8 25 اإلاٍاهلج ٨٭ٚ

  6,8 03 ٬ اىج الت١لي٭اا

  100 44 اإلاتهٟ 

 بـس ع 03: ًمثل أػياٌ جفاعل هلبت جامعت كظىوُىت 07الجدٌو زكم

 ً جىنخـُجوبُم ال



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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أى ٤البيــــــــ  الٙلبــــــــ   ٲت٩ــــــــ ى تهٍــــــــاهلج  07   ــــــــح اغرــــــــلتٵ  ٬ــــــــو 

ـــب١ٖ تشتـــــلاى 56,8التٙبيـــــٮ غ بــــــ  ال٩يـــــل  هاا ٠ ـــم الــ   ، تاٌهـــــا  ت٩ا٠ــ

 ، اإلاٍــــــــــــــــــاٰ   نــــــــــــــــــ٢ 22,7  رــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــه ب١ــــــــــــــــــٖ اغصــــــــــــــــــاوا تٍىــــــــــــــــــب  

ـــــــــــــــــــل٬اىغ    تالت١ليـــــــــــــــــــٮ ٠لـــــــــــــــــــ  6,8  ، ٬ـــــــــــــــــــ اىج الت١لي٭ـــــــــــــــــــااغ11,4ألِا

  . تهــــ ا  بــــ ى أى الت٩ا٠ــــم نــــ٢ نحتــــ   التٙبيــــٮ  ٳــــ ى 2,3ال٩يــــل  غ

ـــئيم تالٍىــــــب  لٙلبــــــ  جان١ــــــ  ٬ىــــــٌٙيٌ   ـــم   ىــــــو تهٍــــــاهلج 03ٔـــ ،تـــ

 ــــــــاا التٙبيــــــــٮ مــــــــه ٤الباتــــــــم. تهــــــــ ا ي١ــــــــ ل   ــــــــ  الــــــــلا٢٨ نــــــــَ ت اى نحت  

اوـــــتفلانم تهـــــ  ال ىـــــلي  تالة ٨يـــــم نـــــَ  ـــــ ٵ نٍـــــاهلج ال٩يـــــل  هاا 

 اإلاىلي  تاإلاضصٲ  ٱ ويل  للة ٨يم ٠َ ال٩ٌي.

 % ن ُـسمدي الخؤز

 00 00 داتما

 %%18,18 08 غالبا

 %25 11 أخُاها

 %27,27 12 هادزا

 %29,55 13 أبدا

  100 44 اإلاتهٟ 

بمدخىٍاث  03هلبت جامعت كظىوُىت  ُـس : ًمثل مدي جؤز08الجدٌو زكم

 ً جىن.خـُال

الٙلبـــــــــ  تهحت  ـــــــــاا   ــــــــــ  أيـــــــــم مـــــــــه ال٥الـــــــــا و  ت  08   ـــــــــح اغرـــــــــلتٵ  ٬ـــــــــو 

الٙلبــ  تهحت  اوــم ٰــ ٠ل  ًىــا   ـــ  التٙبيٮ.حيــن جــاىا "أتــلا" ت" يال ا"نــا  ت 



ـــــــــــــــــــــــ ث ؤلاجخماعُت في البِئت السكمُتالخدىال  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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   له ــــــا 25"أحيايــــــا" تٍىــــــب  ا.  له ــــــا وـــــــا  ٠لــــــ  الة  27,27  ت٬29,55ـــــل ا  

  .٤18,18البا تٍىب  

ــل ا   ــ  ل جــ  ن١يٌــ  نــَ ال١لــو تاإلا١ ٨ــ   ت ٩ىـ   لــٴ تــ  ه الٙلبــ  ٱ يــم ِت

ي٩يـــ  اوـــتفلن ا  ـــبٳاا الت اِـــم الاجتهـــا ه ٰت بىـــلبياا ت  تاتيـــاا ن ا٬ـــ٢ ٌت

 يــــــ  نـــــت١لو. ٰهـــــا  تحـــــلل و   يــــــ  ن٭ا يـــــ  تالٍـــــبا  ٠انـــــ  وـــــ اى ٱـــــاى نت١لهـــــا أت ٤

  وــــلبي بـــــ   ، ٨لــــاي ٱــــم نــــا  ٍٍــــ  ٠بـــــ  للهحتــــ   الــــ ك  ثــــن ٠ التٙبيــــٮ ت٨٭ــــا

 ٨ ٌاٯ نَ يىتفلنم ل٥ا اا تأهلا٧   تاتي  و٩يل اإلاتته٢.

 % ن اث اإلاعسفُتُـس الخؤز

 %20,9 09 حؼىُل مزاء واججاهاث وكسازاث ججاه اللُم الاجخماعُت

 %39,5 17 الخعسف على ألاخدار اإلاثازة في اإلاجخمع

 %11,6 05 على اللُاة زـس جئ  خـيال الخعسف عي الظلبُاث

ؽ ألافياز واإلاعلىماث  %9,3 04 حؼَى

 %18,6 08 وطاتل ؤلاعالم بـس الخعسف على مىاكُع لم ًخم هسخها ع

 %100 43 اإلاجمىع

ً جىن على هلبت جامعت خـُاث اإلاعسفُت لخوبُم الُـس : الخؤز09الجدٌو زكم

 .03كظىوُىت 

اا اإلا١ ٨يــ  للتٙبيـــٮ، يـــ  ال١ل ــل نــَ الت  أيــم و جـــل  09 بــ ى اغرــلتٵ  ٬ــو 

مـــــــه اإلا وبـــــــ  ألات ـــــــ  "الت١ـــــــ ٧ ٠لـــــــ  اغصيـــــــاج اإلانـــــــا ج مـــــــه اإلاتتهـــــــ٢" تٍىـــــــب  ٬ـــــــل ا 

"تٍـــــــــٲيم آ اى تاوتاهــــــــــاا وتـــــــــا  ال٭ــــــــــيو   يـــــــــــي ، وله ـــــــــا مــــــــــه اإلا وبـــــــــ  النا39,5 

 ، وله ــــا "الت١ــــ ٧ ٠لــــ  اإلا أــــي٢ اإلا٥يبــــ  مــــه توــــاوم 20,9الاجتها٠يــــ " تٍىــــب  

٠لـــــــ  اغصيـــــــاج   ــــــــ  وإ  تــــــــ  ، وله ـــــــا "الت١ـــــــ ٧ الىـــــــلبياا ال18,6 ؤلا٠ـــــــ م" تٍىـــــــب 
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ا "تٍـــ يَ ألا٨ٳـــا  تاإلا١ل نـــاا حـــ ٵ تا٬ـــ٢ يــــ   ، تأ 11,6الاجتها٠يـــ " تٍىـــب  

  .9,3اغصياج الاجتها٠ي " تٍىب  

ـــم  له ـــا ٨ـــشى التٙبيـــٮ ي١ـــل أحـــل  تنـــَ  ـــ ٵ هـــ   البيايـــاا تالٌتـــاو  اإلاتِ 

٩  مه اٰ ٍا٧ تالت١ ٧ ٠ل   ال ا٬ـ٢ تاغصيـاج الاجتها٠يـ   اِـ  ال واوم اإلاٜ 

توـــــاوم ؤلا٠ـــــ م. تو٭ـــــل و ح٭ـــــاوٮ تىـــــاهو مـــــه  بــــــ  تالٍىـــــب  لله أـــــي٢ اإلا٥يبـــــ  ٠

تٍــٲيم آ اى تاوتاهــاا حــ ٵ نفتلــ٪ ال٭ٕــا ا تاإلا أــي٢ اإلاٙ تحــ  تنفتلــ٪ 

 ال٭يو الاجتها٠ي . 

 % ن تهـُاث الىجداُـس الخؤز

 %11,9 05 الخ لف مً الؼعىز بالىخدة والعصلت

 %61,9 26 الاطخمخاع

 %2,4 01 عدم اخترام بعم الصخـُاث

 %16,7 07 الؼعىز بالتهدًد اللُمي وعدم ألامان الاجخماعي

 %7,1 03 اخترام بعم الصخـُاث

 %100 42 اإلاجمىع

ً جىن على هلبت جامعت خـُت لخوبُم الهـُاث الىجداُـس : الخؤز10الجدٌو 

 03كظىوُىت 

ووـــتفلام  يــــ تجلا يـــ  "الاوـــتهتاٟ"ٰ هو و  وّـــل   10   ــح اغرـــلتٵ  ٬ــو 

  و ا٨٭ا نـ٢ لتا٨ـ٢ تأوـبا  61,9ٴ و ٯ. حين جاى ت ٠ل  ًىب  ٬ل ا  تـيال

الت١ـــــــٓ  تالاوــــــــتفلام، تهــــــــ  البحـــــــن ٠ــــــــَ ال ىــــــــلي  تالة ٨يـــــــم تالــــــــ ك  ــــــــ ٨   

 ًٍ  ال٩يل  هاا اإلاىلي  تالة ٨ه ي . بـ  التٙبيٮ ٠

تالت ل ــــل ال٭يمــــي ت٠ــــلم ألانــــاى" تاٌهــــا و م٠ــــ  تــــا ه الٍىــــا ٠لــــ  "الٍــــ١   

أ  ٬يـــــ  تأ ـــــ    يــــــ  ٤ ت  وي ٍـــــا  ال٩يـــــل  هااتــــــي  ي16,7تٍىـــــب  ٬ـــــل ا   
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حانلـــــ  ل٭ـــــيو وـــــلبي ، "الـــــتفلْ نـــــَ الٍـــــ١   تال حـــــلج تال١نلـــــ  الاجتها٠يـــــ " 

هـــــ ا اإلا ٬ـــــ٢ نـــــَ  بــــــ   ،و٭يـــــيو اللبّـــــياا الٌاٌـــــٙ  11,9٠تٍىـــــب  ٬ـــــل ا  

  ت٠ـــلم احةـــ ام ب١ـــٖ 7,1 ـــ ٵ احةـــ ام ب١ـــٖ اللبّـــياا تٍىـــب  ٬ـــل ا  

   .2,4اللبّياا تٍىب  

 % ن اث الظلىهُتُـس الخؤز

ص اللُم ؤلاًجابُت  %15,9 07 حعٍص

 %47,7 21 جدعى الى كُم اًجابُت خـيمؼازهت الفُدًىهاث ال

 %15,9 07 اهدظاب كُم طلبُت

 %4,5 02 جدعى الى كُم طلبُت خـيمؼازهت الفُدًىهاث ال

 %6,8 03 الفُدًىهاث دعىة أؿدكاثي للمؼازهت في

ل فُدًىهاث مً اعدادي  %4,5 02 جنًز

اد على مؼاهدة خـُافخلاز زوح اإلاظئولُت والاع

 جسوج لللُم الظلبُت. خـيالفُدًىهاث ال

02 4,5% 

 %100 44 اإلاجمىع

اث الظلىهُت الطخ دام هلبت جامعت ُـس : ًمثل الخؤز11الجدٌو زكم 

 ً جىنخـُجوبُم ال 03كظىوُىت 

ي  الٌاجهـ  ٠ـَ اوـتفلام يـ  نفتل٪ الت   11اغرلتٵ  ٬و م بـ     اا الىلٰ 

 وٝ   وبا   ا ت ى الىلا تؤلا تا . تـ التٙبيٮ، تال

تى بٍـــٳم   تـــاب  نـــَ  ـــ ٵ  ــــ  أى ٤البيـــ  الٙلبـــ   ت  اغرـــلتٵ    ـــح يــــ ٤

ًىــب   بــ  حيـن جــاىا ٰ ٰ، وـل٠    ـ  ٬ــيو   تاتيـ " تـــ "نٍـاٰ   ال٩يـل  هاا ال

 ، وله ا "ت١ن ن ال٭يو ؤلا تاتيـ " ت"اٰ ىـا  ٬ـيو وـلبي " تٍىـا ن ىـات   47,7

ـل٬اى   ـ  نٍـاٰ   ال٩يـل  هاا" تٍىـب  ٬15,9ل ا    ، 6,8 ، و "ل٠ـ ج ألِا
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وـــل٠  ا ـــ  ٬ـــيو وـــلبي "، "واز ـــم ٨يـــل  هاا  تــــ ا "نٍـــاٰ   ال٩يـــل  هاا اليــــ  تأ 

  .4,5   ٬ل ا  نَ  ٠لالك"، "ا٨ت٭ا   ت  اإلاىإتلي " تٍىا ن ىات 

تهــ ا  اجــ٢   ــ  ا ــت ٧ ل جــ  ٨ ــو ت ل اٯ ال٩ــ ل ل وــتفلام ألاننــم، ٨ٳــم 

توــــيل  ٜ ــــ ا ل وــــتفلام ل ــــا وــــلبياا ٰهــــا ل ــــا ا تاتيــــاا تألاهــــو هــــ  ٰي٩يــــ  

  ّاوّ ا الا تاتي  تو٩الك ولبيا  ا.  بـ  الاوتفلام، تاووت٩الج ن  ا ٠

الىخـــاتج جمثـــل فُمـــا هخـــاتج الدزاطـــت: جىؿـــلذ الدزاطـــت الـــى مجمىعـــت مـــً 

 ًلي:

 يـاث 75,56نـَ الـ ٱ  ، بــ  ٴ و ٯ تٍىـب  أٰتـييىتفلم ؤلاياث وٙبيٮ ال   

    ٱ  .24,44ت

  ًىــــــب  اوــــــتفلام البٌــــــاا للتٙبيــــــٮ ٨ا٬ــــــ  ًىــــــب  الــــــ ٱ    اجــــــ٢   ــــــ  تحــــــن

تـــال٩لة    ـــ  ن٭ــا٢٘ تالا٠تهــال ٠لــ  التّ    ـــ  اا ٠ــَ الٍــ  ج نــَ  ــاٵ وّ  تـــيال٩

ٱايــــ  م ــــالج اغرهــــاٵ أت   ٩ــــاى ن نــــ  ال جــــم أت ج وــــ اى يـــــ  نــــَ أجــــم ٤ا ــــاا ٰن

ها تهـــــ   أنـــــ   مـــــه ال٥الـــــا و يــــــ  ٠ـــــلم ؤلا٨ّـــــا  ٠ـــــَ اللبّـــــي  اغص٭ي٭ـــــ  ت٤

 وفْ الٍبا .

   ٌٴ التـــــ ٯ "أحيايـــــا" تــــــيل٩يـــــل  هاا ال 03 ت١ـــــٓ  ٘لبـــــ  جان١ـــــ  ٬ىـــــٌٙي

   ــــو "٤البــــا" ت"لاوهــــا" تٍىــــا 25"يــــال ا" تٍىــــب    ـــــ    وله ــــا و٭ل36,36تٍىــــب  

 ا.وـا  ٠ل  الة  18,18  ت20,25

   ٌٴ وـ ٯ مـه نـلج تــييىـتفلن ى وٙبيـٮ ال ٤03البي  ٘لبـ  جان١ـ  ٬ىـٌٙي

  ٨يهـــــــا ٱـــــــاى اوـــــــتفلانم نـــــــَ "وـــــــا٠    ـــــــ  79,55"أ٬ـــــــم نـــــــَ وـــــــا٠ " تٍىـــــــب  

  .6,82ى" تٍىب  تـ نَ وا٠ نـ  "أٰت  13,64ى" تٍىب  تـ وا٠
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 يـــيٴ وــ ٯ ت٭ّــ ها تهــ ا نــا  ــ ٨   نٳاتـــيوٙبيــٮ ال بـــ  وته ــز ال٩يــل  هاا ٠  

نـــا  ٩ىـــ  اوـــتفلام الٙلبـــ  مـــه نـــلج و  يــــ  ج مـــه ت٬ـــ  ٬ّيــــ  نٍـــاهلج أ٠ـــلال ٰب

 وتتاتم الىا٠  ال احلج مه ن١ٝو ألات٬اا.

  م تألاتٵ نــَ اوــتفلام الٙلبــ  لتٙبيــٮ تـــ  وهنــم ال ىــلي  تالة ٨يــم الــلا٢٨ ألا

 له ــــا لا٨ــــ٢ "الت١ــــ ٧ ،  68,19ٴ وــــ ٯ، حيــــن ننــــم أ٠لــــ  ًىــــب  ٬ــــل ا  تـــــيال

   ـو "اٰ ٍـا٧ البافـ  اإلاحيٙـ " تٍىـب  18,18إلافتل٩ " تٍىب  ٠ل  الن٭ا٨اا ا

  .4,55ا "الت١ ٧ ٠ل  اغصياج الٍباتي  اإلا١اِ ج" تٍىب  يـ    تأ 9,09

 ٴ وـــ ٯ نـــ٢ تــــيوٙبيـــٮ ال بــــ   تـــاب٢ الٙلبـــ  ن أـــي٢ نتٌ ٠ـــ  تٍـــب٢  ٤بـــا  و ٠

ــــ  تٍىــــب     وله ــــا 38,6و٩ــــاتا مــــه ًىــــب ا، حيــــن جــــاىا مــــه اإلا وبــــ  ألات ــــ  اإلأ 

ـــــــ ا نتاب١ـــــــ  "اإلا أـــــــي٢ الاجتها٠يـــــــ " تٍىـــــــب  يــــــــ "ألا٨ـــــــ م تألا٤ا  ،  ـــــــو 25" ٰت

ا "التٌهــــــ  "٠لــــــ  ألا ــــــباُ تٍىــــــب  يـــــــ    تأ 9,1"ال١ــــــالاا تالت٭اليــــــل" تٍىــــــب  

2,3.  

 تـــــــ و٩ا٠ــــــم الٙلبــــــ  نــــــ٢ نحت  ــــــاا التٙبيــــــٮ نــــــ وبٚ تــــــلتا٢٨ الاوــــــتفلام ال 

تهـــا ه تال١ـــالاا وهنلـــ  ٤البـــا مـــه الة ٨يـــم تال ىـــلي ، الت١ـــ ٧ ٠لـــ  اإلاحـــيٚ الاج

تالت٭اليـــــل،    جـــــاى الت٩ا٠ـــــم نـــــ٢ اإلاحتـــــ   بٍـــــٳم "يـــــال ا" تـــــ ٠ل  ل جـــــ  ننلـــــ  

   ـــو "أتـــلا" 18,18   ـــو "٤البـــا" تٍىـــب  22,73 ـــو "أحيايـــا" تٍىـــب  ،  36,36

  .9,09ا "لاوها" تٍىب  يـ    تأ 13,64تٍىب  

 تاٌهـا56,8التٙبيـٮ غ بــ   ٲت٩  ٤البي  الٙلب  تهٍاهلج ال٩يـل  هاا ٠ ،   

 ، اإلاٍـاٰ   نـ٢ 22,7 ت٩ا٠م الب١ٖ تشتلاى   رـا  مـه ب١ـٖ اغصـاوا تٍىـب  

ل٬اىغ    .2,3   تالت١ليٮ ٠ل  ال٩يل  غ6,8  ، ٬ اىج الت١لي٭ااغ11,4ألِا
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  ا حيـــن جـــاىا "أتـــلا" ت" يال ا"نـــا يــــ  الٙلبـــ  تهحت  ـــاا التٙبيـــٮ ٰن  ــــ  و  ت

ا. وـــــاالة     ٠لــــ 27,27  ت29,55تهحت  اوــــم ٰــــ ٠ل  ًىــــا ٬ــــل ا   تى ـــــ   ت 

  .18,18   له ا ٤البا تٍىب  25 له ا "أحيايا" تٍىب  

   مـــــه  03اا اإلا١ ٨يـــــ  للتٙبيـــــٮ ٠لـــــ  ٘لبـــــ  جان١ـــــ  ٬ىـــــٌٙيٌ  يــــــ  وتهنـــــم الت

 ، 39,5اإلا وب  ألات ـ  "الت١ـ ٧ ٠لـ  اغصيـاج اإلانـا ج مـه اإلاتتهـ٢" تٍىـب  ٬ـل ا  

الاجتها٠يــ " تٍىــب  "تٍــٲيم آ اى تاوتاهــاا وتــا  ال٭ــيو   يـــيوله ـا مــه اإلا وبــ  النا

 ، وله ـــــــا "الت١ـــــــ ٧ ٠لـــــــ  اإلا أـــــــي٢ اإلا٥يبـــــــ  مـــــــه توـــــــاوم ؤلا٠ـــــــ م" تٍىـــــــب  20,9

٠لــــ  اغصيــــاج الاجتها٠يــــ " تٍىــــب    ـــــ  وإ  تـــــ  ، وله ــــا "الت١ــــ ٧ الىــــلبياا ال18,6

ا "تٍـــ يَ ألا٨ٳـــا  تاإلا١ل نـــاا حـــ ٵ تا٬ـــ٢ اغصيـــاج الاجتها٠يـــ " يــــ   ، تأ 11,6

  .9,3تٍىب  

  ٴ وـــــ ٯ. حيـــــن جـــــاى تــــــيووـــــتفلام ال يــــــ تجلا يــــــ  و   هنـــــم "الاوـــــتهتاٟ"أهو

  و ا٨٭ا ن٢ لتا٢٨ تأوـبا  الت١ـٓ  تالاوـتفلام، 61,9ت ٠ل  ًىب  ٬ل ا  

ًٍــ  ال٩يــل  هاا  بـــ  تهـ  البحــن ٠ــَ ال ىــلي  تالة ٨يــم الـ ك  ــ ٨   التٙبيــٮ ٠

 اإلاىلي  تالة ٨ه ي .

  ألانــــاى" تاٌهــــا و م٠ــــ  تــــا ه الٍىــــا ٠لــــ  "الٍــــ١   تالت ل ــــل ال٭يمــــي ت٠ــــلم

"التفلْ نَ ال١ٍ   تال حلج تال١نلـ  الاجتها٠يـ " ،  16,7تٍىب  ٬ل ا   

هـــــ ا اإلا ٬ـــــ٢ نـــــَ  بــــــ   ،و٭يـــــيو اللبّـــــياا الٌاٌـــــٙ  11,9٠تٍىـــــب  ٬ـــــل ا  

  ت٠ـــلم احةـــ ام ب١ـــٖ 7,1 ـــ ٵ احةـــ ام ب١ـــٖ اللبّـــياا تٍىـــب  ٬ـــل ا  

   .2,4اللبّياا تٍىب  

   ي  لتٙبيـــٮ اليــــ  وبا ٍـــ  الت  ٯ ٠لـــ  الٙلبـــ  تـــ ى الىـــلا ٴ وـــتــــياا الىـــلٰ 

 تؤلا تا .
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  تى بٍـــــٳم   تـــــاب  نـــــَ  ـــــ ٵ "نٍـــــاٰ   ال٩يـــــل  هاا  ــــــ  ٤البيـــــ  الٙلبـــــ   ت

 ، وله ـــا "ت١ن ـــن 47,7ًىـــب   بــــ  حيـــن جـــاىا ٰ ٰ، وـــل٠    ـــ  ٬ـــيو   تاتيـــ " تــــ ال

 ، ـو 15,9ال٭يو ؤلا تاتي " ت"اٰ ىـا  ٬ـيو وـلبي " تٍىـا ن ىـات   ٬ـل ا  

ــــل٬اى   ــــ  نٍــــاٰ   ا "نٍــــاٰ   يـــــ   ، تأ 6,8ال٩يــــل  هاا" تٍىــــب   "ل٠ــــ ج ألِا

وــــل٠  ا ــــ  ٬ــــيو وــــلبي "، "واز ــــم ٨يــــل  هاا نــــَ  ٠ــــلالك"،  تـــــ ال٩يــــل  هاا ال

  .4,5"ا٨ت٭ا   ت  اإلاىإتلي " تٍىا ن ىات   ٬ل ا  

 جىؿُاث:

ـــــــل   له ـــــــا الل اوـــــــ  يت٭ـــــــلم تتهلـــــــ  نـــــــَ  تــــــــ ايٙ ٬ـــــــا نـــــــَ الٌتـــــــاو  ال  وِ 

ياا  ٵ الٍبا  اإلاىتفلم لتٙبيٮ ال  ٴ و ٯ نتهنل  مه:تـيالتِ 

 الت١ـٓ    ـ  ال٩يـل  هاا ت  التٙبيـٮ بــ  الاتت١ال ٠ـَ اإلاحت  ـاا التا٨ ـ  ٠

ياا ؤلا تاتي . تـ ال  تىع      م ٟ ٬يو ا تاتي  تالتح٩ ز ٠ل  الىلٰ 

   و تىــــاهو مــــه  تـــــ ت٭ــــيو اإلاتتهــــ٢ حوتٌــــا نٍــــاهلج ال٩يــــل  هاا اإلافلــــ

 ًٍ ها.

  ت ا ٠لـ  يٙـا٫ و ٠يـ  الٍـبا  نـَ  ـ ٵ واز ـم ٨يـل  هاا و ٠يـ  تنٍـاٰ 

نفتلـــ٪ توـــاوم ؤلا٠ـــ م تن ا٬ـــ٢ الت اِـــم الاجتهـــا ه لـــت١و ال٩اوـــلج  بــــ  تاوـــ٢ ٠

 ٠ل  اغرهي٢.

 ٴ و ٯ.تـيوٙبٮ ال بـ  ٨ٓ  ال ٬ات  ٠ل  اإلاحت  اا الىاف  ٠ 
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 خاجمت:

ج يـــ     ٰبيــ  ٴ وـ ٯ وهٲــَ نـَ وحّـيم ٬ا٠ــلج جهاهتــيوٙبيــٮ ال تانـا ٨ـشى 

ح ا إلاىــــــــتفلنيم، وــــــــ اىا نــــــــَ  ــــــــ ٵ تـــــــــي  تـــــــــ يٝــــــــ ا ل بّــــــــاوْ تاإلاه ــــــــزاا ال

نٍــاهلج ن٭ــا٢٘ ن وــي٭ي  نهت١ــ  تنىــلي  مــه نفتلــ٪ اإلاتــاوا، أت نــَ  ــ ٵ 

اا  ــــــــ     ٠ـــــــلال ٨يـــــــل  هاا  اِـــــــ  تاوـــــــتفلام اغبـــــــلٟ البّـــــــ    تاإلاإ يــــــــي نٳا

 ها.يـ  لة اا ت٤  تال٩وـيالّ  

ت ا ٠لــــ  يٙــــا٫ تاوـــــ٢، يـــــي   نٳاتـــــيٰهــــا      الاحت٩ــــاٛ ل ـــــا أت واز ل ــــا تنٍــــاٰ 

لٲٌــــــم توــــــيل  ٰبــــــا ه ال وــــــاوم لــــــم حــــــل َ ن جــــــا توــــــلا. لــــــ ا تجــــــا و ٠يــــــ  

اإلاىـــــــــــتفلم تٙ  ٭ـــــــــــ  الاوـــــــــــتفلام ألاننـــــــــــم ل ـــــــــــ ا التٙبيـــــــــــٮ تالاوـــــــــــت٩الج نـــــــــــَ 

 ح  ـــــــا  تــــــــ ٌـــــــ  الاا اإلاتبا يــــــــ  ح ا مـــــــه ٜـــــــم الت  تــــــــي  تــــــــ اغبّـــــــاوْ ال١ل ـــــــلج ال

ي  نــَ يـــيالتٙبيـٮ تــ ى وــلبي  ت  تاتيـ  نــَ ج ــ ، تدــ ى ن١ ٨يـ ، تجلا   توــلٰ 

 ج   أ   .
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 كاتمت اإلاساجع:

ـــبا٠اا" 2016, بــــ ات ىـــام  ايـــي ٠لـــه. غليىه .1  . "يٝ  ـــ  الاوـــتفلاناا تالٌا

ال١لـــــــ م  اإلاتلـــــــ  ال١ ديـــــــ  مـــــــهتوٙبي٭ا  ـــــــا ٠لـــــــ  ؤلا٠ـــــــ م اغرل ـــــــلغنفم يٝـــــــ ك . 

 .25،   تالاجتها٠ي يـيالاًىا

 يــــ  أحـــ م تلهـــالك. غتـــ  وـــا  ل . نٙب ٠ـــ  ب١ٌـــ اى و وـــي ل جي  ال٭ـــيو تالت٥ .2

ال٭يمــــــــي مــــــــه اإلاتتهــــــــ٢ اغرناوــــــــ ك، ٬ىــــــــو ال١لــــــــ م الاجتها٠يــــــــ ،. ٬ىــــــــو ال١لــــــــ م 

 .02  ي ٠له البليلج يـاجان١  ل  -الاجتها٠ي 

هيت ــــا مــــه ال١هليــــ   . ن٩ ــــ م ال٭ــــيو تأه2019ٮ ن٥لــــه الىــــلمي. غتـــــيأحــــ م ٠  .3

ي  نــــــَ نٌٝــــــ    وــــــ ن .  نتلــــــ  ال١لــــــ م الة ت  ــــــ  الة ت  ــــــ  توٙبي٭ا  ــــــا الىــــــلٰ 

  يـ غال١لل النا اإلاتلل النالن، تال٩ٌىي 

. وـــــو الاوـــــة لال نـــــَ Tik Tokٴ وـــــ ٯ وــــــيوٙبيـــــٮ  . 2020أوـــــيم ال١تـــــ م. غ .4

https://e3arabi.com. 

وـــو الاوـــة لال نـــَ ن ٬ـــ٢  ٴ وـــ ٯ؟تــــينـــا هـــ  ال . 2020, بــــ آ ـــ  ياِـــ . غليىه .5

 /https://mqaall.com/tik -tokن٭اٵ: 

ٴ وـ ٯ"  حتـم وــينَ نليـا  نىـتفلم ٌ   ا" نـ  ت ٰ يا الىي تك. غت  وا  ل .  .6

وــو  ٌــ١بي  مــه ال١ــالو.. نــا وــ  هــ   الٍــ١بي ؟ نـــ  الّــلا ج ليٳــ ى التٙبيــٮ ألاٰ

 arabiaweather.comالاوة لال نَ ن ٢٬ ٘٭ي ال١  : 

 . 2015توــــــام  ــــــصاوم نحهــــــل ال٭ّــــــاُ. غت  ل اغصهيــــــل،م ٍــــــا ٠ــــــٓ  ٠بــــــ .7

توـــــــام  ـــــــصاوم نحهـــــــل ال٭ّاُ،ل اوـــــــ  ن٭ا يـــــــ  لـــــــب١ٖ ال٭ـــــــيو الاجتها٠يـــــــ  

نتلــــــ  الا٬تّــــــالك ا غل اوــــــ  حالــــــ  . ٌـــــــيل٩فــــــاا ٠ه  ــــــ  نفتل٩ــــــ  تهحا٨ٝــــــ  اإلا

 .06اإلاتلل ، تال١ل م الاجتها٠ي 
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مـــه أوـــهاى نحهـــل. غتـــ  وـــا  ل . حل٭ـــ  ي٭اٌـــي  ت  ٠ـــالٵ ِـــ  ، ٨ي٩ـــ  هٍـــام، .8

 نتاٵ التفّْ.

اغره    ـ  ال١ ديـ  الىـ    :  نٌـان  البحـن ال١لمـي. . 2020ٰهاٵ اغصاج. غ .9

 اغران١  الا٨ة أي  الى    .

نتلــــــ   . أهــــــو نٌــــــان  ت٠يٌــــــاا تألتاا البحــــــن ال١لمــــــي. 2017نحهــــــل ل . غ .10

  .09غال١لل  اغصٲه  للل اواا الة ت    تال٩ٌىي 

ٴ وــ ٯ   ــلل اإلاتتهــ٢ وـــييـٮ نفــا٘  لتٙب 9 . 2020جــ اى,  26نحهـل ٠لــه. غ .11

وـــــــــــــــــــــــــــو الاوـــــــــــــــــــــــــــة لال نـــــــــــــــــــــــــــَ ن ٬ـــــــــــــــــــــــــــ٢ ت اتـــــــــــــــــــــــــــ  ألاهـــــــــــــــــــــــــــ ام:  ت١ـــــــــــــــــــــــــــ ٧ ٠له ـــــــــــــــــــــــــــا.

https://ahramstore.ahram.org.eg/Index.aspx 

 . لا  02غاإلاتلـــل اإلاتلـــل  اإلا وـــ ٠  الا٠ نيـــ  . 2003نحهـــل  رـــا . غ ٌـيــــ  ن .12

 ال٩ت .
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  .33غ تح ث ال١ ٬اا ال١ان 

ي نحهــــــل ٨تخــــــه. غ    .15  . وــــــهاا اإلاحتــــــ   ؤلا٠ نــــــ  لتٙبيــــــٮ 2020 , يـــــــي ــــــً 

نتلـــ  البحـــ ث ٴ وـــ ٯ" ل اوـــ  ن٭ا يـــ  تـــ ى اإلاٌّـــاا ال١ ديـــ  تألاجٌثيـــ . تــــي"ال

  .54غ 03، ؤلا٠ ني 
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